
·~ , ==-- - ,._]:4;- -<" 

--~ 

ROMA 
RIVJSTA CATI'OLICA SLOVAGCA 

SLOVENSKY KATOdCKY ČASOPIS SLOVAK CATHOLlC REVIEW 
Roénik , Vblum·e 1 Júl, Au~wst 1949 CWo , Nnmb·ers 7-- 8 

v 

vo VECNOM MESTE 
ltalia krásna, ty vlasť sladkých piesní,. 
ty zem vtáeh1a. ó kräJ usmieva.vej vesny, 
!liZúr sa na teba zpo.na:d cypť(!V leje, 
rufove sú zore,, nebo belasé. je, 
vetn1r z diaJ'nycl1 krajú1 sadá na pínie, 
pútnik v metropole:Z fontán bielych pije, 
ku llÍl)l prikľakne mních, bosý až po stehná, 
v Meste bazUík $a· kiižon.1 svatým žehná, 
v Colosseu-slzy ná k~.meň mu skanú, 
potom p:wá tvárott k bráne Vatikánu, 
bozkä svätí1 zení a skladá na ňu ruky, 
krvou skropily ju mučeníkov pluky 
a kým Skala neba stojí n~pohimte~ 
,zo. •štyroch st.rán sveta tiahnu ·ku nej Jlú.te, 
ktoré po. chľámoc~ sa, zastavuj(1 v hlučkoch, 
malé, Dieťa z jaslí; .pokýva :µn rtíčko.u, 
po:ž~hná ich vr(lche biskl~p v 'biefoni, :rúclrn, 
šťastie ·vbišujeim Jiw vode·a suchu, 
ale t-y, čo ,1idíš svet dnes-rozorv~ný, 
kľaješ na neprávosť., na· pekelné brány, 
na. krívd parenisko, na z<leptané práv:o, 
vidíš ako supy vrba\jú sa, dravo 
11,8. obete; z ·ktorých krv ltu 'nebu stpeka, 
hľadíš;, · kde je tvoj cieľ, tv-0ja,~:vätá- r-ieka, 
k-omt1 spov~ť Sä o tisfoic):i žiaľoch.? 
najradš·ej ~y-si pred sbo:rom k~.t"diná-lQv 
p;ovedal r,eč,·svoj'u politiclďt ostrú, 
ľo.zm.ýšľaš, kto zbúi·a bfodnu sveta kostru, 
keď ·svet cťlý -s:tojí ib~ z -Ies)dých rečí; 
a zas itleš ďalej, o smútok si väčší. 

v; prvých dňocb po .Ríme zmi.kli chodili ,sme, 
starý svet tu le~aJ v mŕtvom heroizme, 
pro~trecl :v~kov spiaciah. ~olo siedmy-ch brehov, 
,, skamenelýe'.h boh:oehľ v ·sláve bohýň, .s nehou 
prostred cézarov, vojsk, vestaliek a ži·écov, 
p1'i · pohl'ad,e krotkq:m· kresťa,n'i)v a s~•ätcov; 
.za víťazstva. kríža., čo ,1).:0 s"\i:äté· ši}..y 
nai atelláeh ,zt!vihly v tieaj ľvo:~r a- dýky, 
a:a· dvetisforočia viery z Naz~retu,, 
za: p.ápé'Lšh--ýcli 'fanfá~, za žehnania svetu. 
zar sprietodov púti, prostred tohto veku 
-;zastali s.ne nemó skryjúc du.šu mäkkú; 

ktorú zryla bolesť, kadekoľvek ktočí, 
vidi,ae v chliímoob, ako smo.tné čiesi oči 
~chcvely ·sa matné w.pod če!a švíliy, 
Bože, póda;j tváram šatku Vetoniky, 
chráň nás putujúctch šírym Sveta p(jfom, 
nedaj v slzách horkých zahynúť nám: bôľom! 
nad Teverou stojíš, na. zábra:dl,ie padneš, 
sýty si ~ slnka ~a prvý rai; ~ dnesr 
žr~jdeš ku Sa~ Pietro, scllytl ťa svet snový, 
pokoríš s.a tíško l\'lichel1mgelovi, 
po ume ti chodia }Jásnick~ sny vleklé, 
Jeden ti ··je blizky, -Dan:te, éo bol v peltle, 
ale tu hned' zhŕdneš umením i '\ledou, 
~a.č'ínaš sa bori:c' s emigrá.ntskou biedou, 
do pápežskej menzy ná,hliš sa, je šero, 
postretá sa vás tam smutných tisícero, 
muž:ov všetkých vrchov, synov diaľnych púšti, 
.zahalených, tajných., nik jc}l nel'ozlítšti, 
sadajú si plauho, vstávajú a hežia., _ 
hľadajú sny sv.oje, ne:vedia, kele le.žia, 
tleime stretajú sa nepovedia, kto- sú, · 
kolo stola mičia,, jéclia svoju r o~u, 
v~tkých ~odností, všetb.-ých km.eňo'V rasy, 
ako dáki kupci u svetovej kasy, 
pot9m rozídu . sa ako. vzdušn'é 1,ede, 
do neznámych ulfo ťažký Sp)een ich b,oľie, 
ty sám ideš-ki~ókoni pomiaým a kr9tkým, 
ťti:-tam .opier~š sa o žel~ý plot, kým 
za .lijni starý preli\c, kamenný už vel{y 
drieme v svpje-j' slávé,, jeho mocné: drieh--y 
kŕyjú.,svo,iidi lioho-v., 'korí sa. im ffl.ian, 
Céza.r·Júliú.s, či VespMián, Trajan 
stojwnepohnute s vínom a ,~ sl:í,v.oµ, 
nebo -zárdieya ~a nad vestá;lkou plav.ou, 
USlllli~ya, sa. Nero, bás"!~., je1io, bo.x,s~o1 
otrokov a slnho-v p~tú1s-kych :m1tozstvo, 
kräsa · patiici~k _..:_ všetk o tp tl~ DIÍ\:mi 
a tým krofäš ď~\ej~ príde k,tosi: známy, 
sp:i;evadza ť·a .míčk~,, ne po.vie. tf men°" 
potom tíško sadne nom na Vi.a R~n:o, 
tam sit. nájd.eš v hiúčlm, .. ôetva optrstená, 
$o list vo ,,zdnch11, $o vták 'bez mena. 

RUDOU' DILONG. 
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SIXTH's· SANC-TITY IN ROME. 
Ela.psed~ wjth th~: triumph o:f ťhe Church, the . A nóther Roman maiden, St . Tharsillá: (Dec. 

p11rple Age of the MaHyrs, the holines.s wrítes 24),.·thfs P'9pe méntions lO<i>. He was rpell ac.quain
no-w a riew ohapter - a/'SO a br.íl(i'ant- one in- ted U)it/i her, . she b,eing her aunt. Wi.th her si• 
deed- - in the /ii.story of C}iris.lian .f.~-01.rľe . ster," St. Aemiliaha, she· Nved a lije of prager and 

~fter the heroism .tind /he personŕalf oonsacration góod . w.óJ'./es.jn .Korne till her ďeath, Whiah happe
of the hutnan liúes - a lio.ing hosts oj sacrifice Jor ned abntit ) ,8.1 ·, some years :befóre · the accessi.on 
the proclamation ancf. the ·de.jenqe oj the Go§pel -- oj he,r nepheUJ to the Pontifi~al Throne .. 
the Church has now: the Saints who pr.óclafm the The same Gregory, ín o.ne o.f his cc Homelie:s )> 

ľfufh w,ith tfrefr liv.mg apostolat~. With Pa;5cal, describe$ a soťme from the life of St. Se'f;Qulus 
we ma'y säy tha:t these Roman Saints. - Marlyrs (Dec. 23), a· very poor Roman Chr.istian whom., 
as well a.s Confessors oj the Faith - are always if seems, this Pop~ may have k_nown. 'fhis haly 
glorious: they have~ both, th.e sa_me empire, the man, paralysed all h'is [tje long~ passed his dáys 
sáme splendour; the same victory in the spfri- iii pray~r-, in fhe po~eh of the Church _of St . Cle
t-aai: Rea:l[in•; · men:t, i'n Rame. W ·hen the hou.r of' liis death ar-

Tfiree ~re, in th~s' Centur.y, the lines oj Roman rived, he bade those surrounáing him to cease 
Sánctity: the pe,rsooaZ. holtness o/ private people from thei'r chant oj Psalms, as. he already héard 
whose lives är-e buried, with Christ, in God; the íheir W<;>r.ds ták.e.n up by tbe Angels in Heaven. 
vis.tble, miliÚtnt and actfoe, hoľirie-ss oj somé_ Be· Aho by S{. Gr.egory We H.ear about the widow 
tredic.tine heroes and, finally, the continu.ous ful- St. Galia {Oct. 5), whose devotion is still very 
gor r;,f the _Pontí-fical virtue ,.s:híning out the per- p6puktr in Rome. This saintly wido~ w:as du9gh
sorja/itie·s of the Sµ~ces,soi:s of St. Peter. ter of Symmachus, the younger. Widow in early 

St. B_enéllic:t,, .the Pati:íarch oj the Western íife, she - qút of devotión tc;, the A,postles -:-
Monk.s., ž,s ~ glo-,ry oj the christian Rome. . choose a smal.l ·coHa,ge, on the VatiG:an Hill.., /or 

Althou.gh b.orn at N6rtía, in. Cenťral Jtaly, he her dweUing. She reduped h:er body bg the atiste
uias a flowef' 0,f, the no-ble Ro_man j amily 9f. (he rities t.o a mere skeleton, 
Ariic~i, and th~ Order' foun,dG,d by him maŕ/eed, in Saints al'!'ló111g the Pop~s, in this VI Centmy, 
s~me -se-nse a fondrnark; in the hi§tory of re~ígious b.eside .S.t ... .Gregory l (S90-q04), were; 
life in EaroRe, Prom Rame were .a.lso det.ived S,t. B):>-riiface IV {608hl5} .. He re,gq_lated the Ec;;· 
some oj his best foilowers wlw mqd.e glorious the clesiastic Afiairs and the Celtic Rités already. in. 
Etemal. Cit!) (n this Vl <;:entury. . use irt .England. 

Three Safnts we· mérntion he.re. Gregdry Great St. Deusdedit (-615~618), wďs .an hero oj charity 
(504,.:604}, the mps( cpmmanding fi,gure ih the in- a pes:ti/-ence, He is also cre<J;ited i(;J' hav.e been 
worl'd histoťy oj thís A'ge,. He sa,tľed RomG from the first Po,pe to append to his Decr:eed the lea.den · 
oppression: by the: ~ombarc!s. His [o,ving kJndness Seals, or Bullae, /rom whzch the word Bu!ll, 
/or the poor wbom he· de[ighted,: in miiústi;ting to describir:ig them, has been derived. 
r4ith his own: hands, h<;ts rema.iňedprov.ábial. Hi-s St. Martin [ (649°653), in the defenee .of the 
Lettérs, H@rne{fos„ Exegetícal and A .sc,etical deposit oj the Faith - against the MonotfľeľlHe 
werk_s, ta.k_e up ,sever-al jolio VQlumes. ner~tics - underwént mďny yers oj livin.g mar• 

Another Roman, .St. Augµ.stine, - the Engl'ish tyrdom. 
peop/;e colls him of Cantébury, whose Seat t_n- St. Eugen-ius I - the Pattori Saint- of tb.e living 
d._eéd he was th-e first· :Archb1'shop - s°fyares UJjth. Pope - ruled the Church· (ftom 654 fo 6.57f His 
,St. Gre.gofy ťhe : Gr-eat. th~ fitle oj: cc.; Ap'?'stle 0-f great chdr<rctedsľic Was the café of the p<Yor, 
En-gh'.sh •n; f~r thľs l'ppe in :597 scrit ,him., witli band_ rnaintening thq.t the reo.e.nues of tbe Church wete 

1 of 4:0 monk.s jrom the. %Oman Monaster-y of St. thefr patrimong.. He Was' buried in St-~ Peter's .. 
Ä ndr.ew., uihe,re Augustine rp.as „Jhen. tlie Ptior ii to Other · Sáint Popes Wt.r.e St. Vttälian (65 7-6Z2}. 
begin d". flew missio:ni- in ETJgland. Thťs ,Augustine He is er:edifed · with the regular-ization• oj the R ó~ 
fouJded the Abbeg-Church o/ Caoterbui:Ji. man Churcň chant.. 

A Roman- toó was· St. Placidus, a youthful S{. Agaťho (671--681}, is called ;< Thaurnatur-
disdpkofSt. B'enedict,w:h0,_sent him, wit,h sever.al g.us ll jor his mirctcles. U.n-der hi'm was he.ld al 
mo.nk·s, fo ;foun·d a Momxstery, ŕn , .S~a.ily. Hete th.e Cós,tantinoplethe.IV Ecumenical Coun'cil (680). 
pfrate.s - V:atidals ot Nor:ľhmen - bti_rbtrrou.sly S t. Leo II, cc the Father pf th.e Poor )>, re/of'med 
mufdereil all the: grouf;,. the Gregoriän- Ghäťit and comp0sed litu,ťgical 

St. Gre.g'@rý the Grežit mentfo:n hím 111 h'is Di:a- hytnns,· 
ló-gues, as· úľéll 4s- he rnentíons aU th~ othe:r Ró· St. Bifn"e.dfät II (683!685'). f Qr him, lmperial ·ap.~ 
mani Saillts of thfs ~•dnfe· tíme, .. Fr~m him - as pr.avai was n.o longer s.ought at {he Ele·ction o{a 

, by- (h_e w"ós{ cre-qjted agiQgt:a~her · - we s}lq,J,l re- P.ope. - . . 
con.sfrqct tJ:ié history crf ,the ,holý peo.p-le who now . St. Súgi:tľs 1 (68'7!-7,QJ },. i's thé Po1pé !Jiho tejéded 
sanetified the ie Urb:~ ll . the f al~e Syn(:).d of 6ft.l ,. calleJ. cť= T rullq.nq.tn )) . He 

'Firit~y, .: he ŕri.eritiôn thŕá de-votit·maidens -Rq- sent. SS, Cfitilian am:! Willibrord as . mf~si0naries 
mv!a, Réile'tripta ánd, Hérurrdo .- pers'ómally to the heatherrs of Gerc;many, a.nd also to hi'm is 
~noum in Róme,.iby St. 'Gr-egô.;r-y, r;iŕi_d tJhosc edi- attr.ľhute.d tlie ínťradfiction of lhe Ägrius Dei.; jj1fo 
fotng life qf,: s.elf ,.denial he made the text of hr.s . the Cano.n at tlieJl(!ass. 
extant Sermons. PETER C. CHIMINÉLLl 
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sv. ROKI A' XVI. STG.ROCIA 
I ~ed' tretí Sv:. rok-.nezaipÍ$äJ. ,?a do dejín takou Na,proti tQmu sa hovorí, že počas. šiest~ho S:v. 

veľkou slávou, a,ko dva predchidzajúce, jednako roku, ktorý sa .oslav-oral r. 1450, pútnici- poli 
prispel veľ:ťni na, obnovenie kresťanského ducha ·talj:í početní, ako kídl~ vtákov. ChimineUi vo 

' pokoja najmä v samotnom Ríme, kde: boio. obd:o- ·.svojich Dejip.ách Svätých rokov cituje očitého 
bie., ·ktoré ho predc~dzafo veľmi nepokoj:n,é_ a .s:v.edka., ktorý hovorí,, že ulice ~íma sa hemžily 
plné neistoty ::i. neporiadko~. takýin'm.nožstvom ľudu, a:ž sa zdalo, akoby oo.ly 

Sto rpkov ~vy;hláaerua prvého·Svätého ,roku, véľkým ,mrav,~nisko~.- P_ápežom bol počas tohto 
t. j . :mku 1400 oslavoval sa IV. Sv. rok. Od· tré roku ~Iilptláš V., ktorý dal V.&etkým pútnikom 
tieno Sy; roku ~p-lyn'lllo síce ešte iba desať r:o: najkrajší príklad kajúonosti, k-éď navzdor svoj
kov; lež pápež Bmiifác IX. neehcel port1$ť sta,- m:u slabé-mu zdraviu ·bosý vykonal všetky pred~ 
rú tradíciu Jubilea na prielome stoŕ.oči a hoc1 ne- písa:p:é púte __ do hlavných r,ínl:s~,yc,h bazilík tak, 
bol štvrtý Sv. rpk vyhlásený zvláštnou bullóu, ako ktorý,koľ,ve;k kajúci pútnik, tg,žiaci po odpU:
jednako boly povolené všetky oibvykl.é,. milosti á steni hriechov. Aby sme si mohli µrobiť bližšiu 
odp.ustky. Všeobecne neočakával_ sa veľký úswch predstavu o tom, aké preplnené bol.o.mesto, stačí 
a to jednal{ preto, že p:r:edčbádzajúci tre;ti Sv. spomenúť, že na svätoanjelskom moste zahynulo 
rok bol veriacim éš.te v živej pamäti a jednak 0kolo 200_ ľudí, ktorých zfa~ú ~dusil obróvský 
preto, tebo c,es.ty d.,o: Ríma•,ooly plné ne~ip~cen- dav, ktový Sf;). po most~ predie~al,a zoa;stí ~a uto
stva.. V mnohých krajinách: Eu,ropy zúril mpr, pili v -Ti~re, prepadnúc ponad zá:bra,dlie mosta. 
odľahlé miesta boly: -zamorené 21pojnfokymi ban- Aby sa zaibránilo, ďal'šíni neaťastiam, ,pápež dal 
da.mi, ktoré pútnikov bezohľadne okrádaly a v uvoľniť pkolie, mostu <id zbytočných stavieb. 
samotnom R,íme v,láidly ťažké newriadky; ktoré Za :o,e,šťastné obete boly slúžen.é omše ~ po,sta
len_ zvyšq\7aly poei,t vieabecnej neistoty.• Napt;íek vené dve J:tap~y na ichi :p~;i,t:lm. Z iných nešťa
tomu prišlo však do Ríma:. lniloh9 gúbµkov naj- stí treba ~pomenil'~ morov* n:ákazu, kto:ríi pri
mä.z Francúzska:, kde avignonský p-rotipápei iBé- niesli so sebou -pútnici z Milána. Toto všetlm.ne-
nedikt XlII. sice eijfe . žil; ale veri;wi_ sa húfne zabránilo vs.ak tisícom a tisíčóin veriacich ubie
navracali k ;p'~pežo1i rímskemu. rať sa k Večnému Mestu, ~-de- peM.ri dňom nocou 
Zvláštnosťou štvrtého :Sv; rók:u okrem iného pl?acov:ali, aby bqlo možné nasýti~ zástupy a v 

1:}oly aj spoločnost,i ta,kzvaný~h 'bie\ych kajúcni- h0spo\iách.nebolo mo~é nájsť mi~ta. Medzi pút
k-0v-:, . nazva:&ýcch tak, lébo nosili biele k~p.ucne a nik_mí okrem vysokýd_1 svets~ých osobností boli 
na šate mali v:el'ký červený kríž: Putov3rli do aj štyria, kťorých neskoršie Cirkev vyhlásila za 
Ríma vo veľkých skupináclí, nes,úc na pleciach svätých. Boli fo. Já~ z'Marky,,;Tán K_~p1strán, Pe
ťažké drevené · kríže-a šľahajúc .sa b-ičami a re- te-r Regala;to a Diego z Alcala. Počas Sv. roku 
ť8/Z_~i ~~sto •až d.9: krvi. Q';a spevµ nábožných bol ~.šak za svä,tého vy:hlá:sený šv. Berna.rd zo 
piesní tiwhly sa i~h ,spriev-Ody z na,jďaľších kon- Sieny. 
Čín se:v:ernéli.o TaÚ-anska až do Ríma, yz;bud.zuj{ic. Z mnohých darov; ktoré dostala Cirkev počas 
všade vel'.l,ré dojatie. Veronikj:n ručrúk i počas šiesteho Sv. roku -dal pápež vybudovať mnoho 
štvrtéhó Sv. roku hol najucitievanejšou relíkviou , nádhernych C:lirámo.v, ktoré sú ešte_ i dnes pý
a; Qdohraly sa ~re& ním mnohé 'neopísat~l'né qhou c:kkeynéhQ umenia. Veľké si:uny yep.ov.al 
scény zbožnosti. , pápež aj na knihy, .:ktoré skupoval vcŠade, kde len 

~vôli-úplno,sti zazn_a'Ču.j~m:e, že p-oč;~,s tohtp Sv. mohol .a je je}J.o zásJ.uho:u, že sa takto.pre kultúru 
roku pri~iel do Ríma thl'ada-ť: odpustenie český 
kráľ Vátiav IV.1 ktor.ý ,$a_ veľmi ť_a:žko previnil 
týiíí,_ ,že da..l ,.zabíť nábožného kňaza Jána NecR()
m,udkého, mučení~a- a svä.tca. _ 

Piaty šv. rok o.slaNova11 ·sa r. 1423-, Bolo to po 
~zhod:p.utí, :že_Sv.-r-0ky;na počese Kr:istov,ho ýe-

,, ku budú každých 33 · rokov. Pci t~jto pr íle
žitosti počífaly sa roky od tretieho Sv. roku 
(1390):, lebo štvrtý sv:. rq:~ (;1400} p.okladal sa 
za Ju)ľile_lPl;l na,kcmci storočfa. CeHrnvé mofuo po
v~dať,, _ž~ ten.to Sv. rq-k, nemal ~i zd~eka taký 
uspec~, ,ako J?'redchá~ajúce; · i keď. ~a pápež. 1i{!-r
tin V. akolwľvek u{:>ilov;il. premô:eť nekonečné 
ťažkosti,ktoié .sa &t:iyalý: p\íit;riikofu do cesty. Ga
sy yšm,t .neboly vhddn:é. ~ákazl.We ch9roby ŽaJy 
na U~foe·:;;,voj~ pbete a -:,vo-jny,_ kt'@ré;ziírily v T~
liainslru, Francúwlm a v Nemecku ,znemo:žň-ov.aly 
priélÍQd pútni:kov. K-e}.)..y nebolo zá~na:mow. v pá~ 
pežských a.rchivoeh o tom,,_.že platy, Sv; rolé: sa 
nao~j.x. l42S' konal, ľlllhko b_y ,sá ,bol iijp:l nä,zo-r 
niek~otých d~jepiscov, ktod ho po.pierali, kéďže 
v živote-prakticky _skoro n~zanecha,1'ozveny .. é í:ta1#e-·•pápe'zskef ISúlly v·-~re.dsi~ni clirámu Sv. Petra, 
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zaehova:ly mno4é, grécke a latinské spisy, ktoré 
by -boly inak iste skazu vzaJ.y: · 
, ~a;lrori•čenie šiesteho SV. roku bok> trochu na

rušené veľkou :p<;>_voqňou. Rj.eka Tibera sa tak 
rozvodi:úl~, že zap~avila,aj, veľký kUS m-esta a p-ri
stup• k bazilike ·svätopavolskej b0l možný ,tba na 
čine. · 

N'a pamiatku tohto Sv-.· roku _dal pápež. raziť 
zlaté .mince v hodnote troch d;1.µrMo:v, ktoré :tna:ly 
na jednej strane .. svätopeterské :irruče .so zna;kom 
Mikuláša y:, kým. na druhej str-ane-,p,odóbiine a
pbšto1~wťSv. Petra a Pavla. 

Kl·átkôse ľudského živQfä bola zne:•va. hlavnýrn 
q.ô.v.odOm, keď •plipež Bavol TI. r<;>ku M7Q 1'{}7JflO

cl.ol, ž~ Sv. roky budú sa konať každých 25 rQ.0 

kov. Okr~m toh0 tento pápež ustanovil trvanie 
Sv. roku tak, že :sa za;čínal slávn.ostnýin otvore
ním na Vianoce a· frvál až· -;J:o Via;noc · nasledujú
ceho roku, ked1 ool zasa slávnostným spôsobom 
zakľúčeilý, .Lež Pavnl II. sa nedožil, aby mohol 
svoje· reformy, uskutočniť a r.oku 14 75., 
keď sa OiSlavoval siedmy -Sv. rok, bol už 
na Petroyej stolici pá-pež- Sixtus IV. Od 
roku 1475 až: do d.n:ešných dní sa úž 
25 ,rqfa}é obdobie Svätých .r0kov uemenllo. Pre: 
roiUren-é n.~po~01je· vo svete sa :sice behom itoro
čí niekto-ré Sv. roky v. XIX. storočí nekorralý, ale 
v po.dstaťe sa potia-do~; stano,vený Pavlóin II. a 
potvrdený Sixtom: IY; nenaťii~iľ. Nači4n spome
núť, že sjreilinym Sv, r,qkom p:o~núG,, stále ča:stej,
šie a č~tejšie sa po~valo pomenovanie .. Svätý 
rok, kým pri predchádzajúdch dávala sa pred
nosť· p'.omenova:ri.iu Jubileum alebo Jubilejný r-ok. 
. I keď.počas siE0nieho Sv. roku nedošlo clo Ití
ma toľko iPÚtnik:ov ,3/kQ r.ok'u 1451), jednako na 
qir:·keyné'· Qľéle .• '?a nasbieralo veľmi mnoho milo~ 
<1a1·ov.t z ,½-torfch: pápež.:~te;dro ,po~pd:r5>V'al v~dy a. 
ume111a. V Rune daf zttlcať' staire a •skarede do
my, nä ktorýóh mieste vys.ta vil nové. budovy a 
talt pri~pel veľmi ná.úpravu a qkrasu Večnéllo 
Mesta. l:t:eďže pred zakončením S\(<. roku rieka 
Tíbera ,-s~ v~ľmi 1"or,1;voaitila a .po povodni nMle~ 

' dpváiy 0hyt]'avé nem.od, ktoré zabra110valy pút-
1ijkenn pŕfäťtľp tlo· RÍlíla, pápež-' po.volil, a.by \\:íQl 
úfa,.stný oqcpuštkcrt· a milostí aj teh, kto :kajúcne 
vykoná predpísané: pút~ ~o: .chťámov Sv .. Petro
nia, Sv: Antona, $,.v. Pet,,r.a,: a S'v. Františka: v 
se~·erót8!ihiri~koni: Ítl:~ťe' .Bo'l@:gua. Ba n¾o(Iom., 
~t:oré, viedl:y obranný hí)j .p,foti 1f!ilr,e~kéj in,v~ii, 
povo1il _milôs,:ti ä. odpústký SY:. r-qku b~z· záväzku 
putovať .dól Rírn:a. 
· Keď · sa )>ližíl '.f.Ok 1500, p.áp.éŽ_ Alexander Vl. 

pocha:@.zájúéi . z i·a:tlu Bť}igia, kt9-ry p:ráye ~edel 
na 'sva-t0peterskom troné'.rog;hooolľ ,a,by ~a ôsmy 
Sv. :rok oslá:.vpvJw. & yynhnq&n01,1 ~liiw:1-QStn.osťou. 
Bulla, o-tomto Bv. roku b,tiía:, po' RTYM ;ra.z ohlft:Se• 
ná ,už· 11a; Zelt}p.ý••štVllfok· ~fl. •ES. ma1:c~> 14;'99 a. 
za nt!t~~?Sti iťJii_o,tnéI:~~ ,~a;~ežá: , ;pr~čítal )J;l s 
o;z;ďolii.eaeho, . 15alk8na, g'V;~tope.te1;s,k.-eJ b'.@i:zfilkY 
Mo-psig,not': G~irtba'ľfa„ Pá'ipefovi vťľ;p:iJ.~á:l~.äio na 
~~dh.~re,-- 0:)?r-a:dp~; .. ~--.Pfe1:'? ~~~: .. PI:.e~ z3::p~~t~:~ 
osmeh0. S-v:; roku· :r:ozlfodol, z~ z~vediec.ot'!la:r:aime 
Sv'äte"j ~ťráJ1y',, ·s.pbJené' só z'.vJ:a,štnymr módlit,ha:mi 
a &br°iťdfui 1,tati©\ dň~.- 2ä'. . . decernb.í;ä. ~ veJ'ký·m 
án_ri~y,9d0m . p~pezskéh9 dvor.a ~išiel Al~an,.
der vr .. na:: $"'vat'io-:peteršké ·námestie kde. ~ -bolo 
pripravené. ná;dhern~. vyzdóben~ t~šeijie. Pápež 

pol obleče,u.ý, d:o vzácneho červeného pluviálu, na 
na hlave· m~ veľpastiersku ,mitru. Dvaja výf,ťo
kí preláti, stojaci vedľa neho pri tróne, prečítali 
,znova:textbully o I).astávajúc~ Sv. roku, ktorá 
bola napísaná v reči l~tinsk,ej a v reči ľudu. Ko
neine bolo oznámené, že ·odpoludnia sa slávno
-s¼e otvóri Svätá brána. 

Podvečer, -~Rtevádzaný kardirfálmJ a prelátmi 
vy.šiel znova pápež z Apoštolského paláca áz do 
eh:rá:in.ove~, preQ.Šierie; kde už bolb všetko- pri
pravené ria otvorenie zarrmrovanej Sv. brány, 
ktoť~ podl',é!, rozhodnutia pá;p·ežovli<:> mála b,yť s 
výn~ou ťSv. roku stále' -zatvorená. Prijduc pred 
.btánu a G>dbaviac všetky . -stanovene modlitby a 
obrad,y;, pápe·ž vZál· <ló rúk kladivo a udŕuc tri 
razy 11a tehly, ktoré padly na zem, ur-0-bil prvý 
0tvor v· bráne, .Z:vyšok·m:f!,rn zbúrali poto~ prí~ 
tom.ní mur,4ri a ,pápež, vezmúc do :rúk zažatú 
sviecu, pokľa:kol na prahu brány, aby po vyko
naní rn.odlitby pryý ňou. vkroéil do baziliky. V 
tom istom čase k~rdináli a arcibisltupi -:-- le
gáti 0t~ár.~ pť'>dobným spôsobom Svate bFány 
na bazilikách Sv. Pavla, Sv. Jána v Laterán-e a 
Panny Marie Veľkej. ~a rím$kych vežiacl:i :me
dzitým zvv.ča1 všetky zvony; aby tak zveste.va
ly celému .ave:tµ, ,,že rok smforenfa sa ~s Bohom a 
ddpust~nia hri,-echov Je ~ppčl:l.tý. Svat4° prá
na sa ,už počas ~elého Bvätého roku nezatvárala 
a. v;eriati mohli do svätopeter.skéhp chrá.mú i 
.ínyóh bazilí~ v0j$ť. v kte:ŕúl{piľverk ho:dihu de:np.ú 
Li1očilií ·;najmä v Qňo.éh, keq'' bola na vš~obecnú 
ú.ctú vyložená, šatka Ve-:roniky a ·ch:riitrn nevlad?,[ 
pojať óbrovs'1fý náiyal -v:eriacich, ktorý nepretrži
te prúdil. Ak<1 ,píše 'kponikár tých čias, . len na 
Veľkú ncre došlo ·do chrá~u Sv. Petra ria poklonu 
k hrobu Éni.ežaťa ApoštolQV' vyš~ 200.000·,pút
nikov. 

· Zaujímavá p:ríhotl;a, sa stala v deň Sv. Petra., 
keď · p~péž:a, zasyp~ly v jeho byte trosky · ~pa,d~ 
nuv~e:j povaly a kým všetci prítotnnf v htôze 
mysleli, že je tnf.tvy, AJexa:nder Vl .. vyšiel zpod 
hromady 0tramo.v i~a s l.'.<ahkými odrel!inkami: 

Zo · sláv,n,ych ľudí, ktori yy'.konali púť do Rím~ 
potas>ôsmeho Sv, roku, načim spomeµúť a'spo,ň 
chýrečnflio: ·hv.éidára· Milrui~a-Koperhika. 

Áj pgca:$ 'tohto Sv. · ťok;u nasbieraly ša na cir
kevné; :Cielt~ veľ>}{:é sumy peňazí, kt;0ré ,sa 'ešte 
rozrtmožij,y prvým zľatora, dp-ve.zeným z novo,o
bjav'enej zeme - Ameriky;. Týmto zlatom bola 
v:yzdobena povala bazilt;ky Panny Ma:rie Veľ•kej, 
opravená: vatikánska bazilik,a i ' p,áláce, ako 
aj ~njéls:ky· hmd. Na pam.iatk;u ô~riúiho -Sv, ro
ku.:bQl ra~ný ·p~nia:z., ktq,rý ~á n.a , jednej strane 
podo.Qizeň M~ap,ť!rru VI. a na dr1Jhej o:bNid 

.zatvárani;a Sv:. br:ái:µy. 
íSlávnos.tné: bolo, otyáranie S1Vätéj brány, kto,. 

rýtn_ zaQitilial· :r:x:. Sv. ,rok,i k:to,rý p:tjipa;dál na: ŕ0k 
14'25: Pápež Klement VII, ,p06h:04ia.ci zó· sfaro
dávn~ho flor~n~kéh~, rcxiú Meqi~i, , u~el 
na tehly po tri razy; krasne··cv.yzdoben:y.m ,zlatym 
kladhtk~.; ktôrého „rú~ká. bdl'a .obtla:l:iňu,ťá . jem-
1iýni zrunafom, m,odlitby a -spevy ži'}lmóv zii,plni
ly priestra:nswá vatik'{umkej baziliky, l~ž : na
pri~k ,:téjti> sl(t~l!0:1>ine--j na1~<le ,J?ofo<v fl„árrežoyom 
sr9-,~i .:mn,ql10 _smutk:u~ ~eniec:lm, veľká casť::Syaj
čia:rska.,· Svedsk-O,,, D,ansko a ine štaty bály už 
záipl8Jyené· proteiSt~nt,wmi9m. · 



PÚTE MYST/'C/ťEJ SEVER'ANKY R im s k Y o b x or 
z rvbT ;;v. SRIGI'ľY ŠVÉDSKEJ 

Sú v Ríme mnuhé' uliée, mn:ohé námestia, ktoté sa od sto
ročí :ne~menily a vek, ktocy ,zväť~uje ich poetie1k)i pôvab a ,u_šľ~
chtilú dôstqjnosť. níj~to 'tm neuberá na kráse. Paláce a ohrá;. 
r:ny po.značene_sú tv:driyý:m dotykom veľkýc-h. umelcov) ktorých 
rozlet nebol h?imo:vaný ani slrnpán:stvom· ú.zkoprsýoh držgro
š-ov., ani dýcha'Vič'ný,n:ii p'<:iž.iadav!kami dnešných ľudí, GO nemajú 
viac odv'a:by postaviť· syôje . dielo' do časových priestor6-V', ktoré 
by bolo smi~ijne·• merať _na roky a desaťwčia, l~b9 ich. jed.inoJl 
dôstojnou mierou sú-storočia. Jedna z takýchto rímskych štvrti 
rozprestiera sa na ľavom brehu 'ľibery: medzi mostami Viktora 
Emanuela a Gari'bálcliho; Jej · 'hla'V'l;iou ťepn.ou je Via Giii.lía a 
srdcom Pfazza Farnese·i Niet v tejto št;vrti veľkomestskéhe ru
chu, nenájdeme v rre.j neónový,eh ŕeklám1 ani hu:eusnýoh ,rýkla
dov, ktoré by ponúkaly celeJ ulic;:i wiútorné ~0hatstvo. Tu je uli
ca odd-eleI).á od p~lácqv ťažkými ~1.!dotj:mi br,ánami a hustými 'že
leznými mre,žami n.a oblo0koch ptŕzemfa. A ·to sú bariery, ktoré 
je véľmi ť-ažk0 prekonať, lebo tak, ako pa.Iáce okrem svojho p_rí
sne dôstojného zovňajšku riič nedávajú ulici, žfa,rlivo sa. strežú" 
prija,.ť !ťkýkoNék yplyv ulice :na,svoj vnútorný život. Len chrá
my'. sú. otvore:Q.é a ponúk,ajú ka~<l'ému bez vozdielu svQj útuloki 
plný nadze1nského pok~ja. . . 

Len m:álo vecí sa;: zmeŕlilr:;Y v tejto! rfrnskej štvrti za ,posledných 
600 re::kov. A _ke?' s~. aj

0 
Z1?1er.illó, ktože ~ľ tô t~ra;z _ roz~_znal, 

veď aJ ponad na:Jnovs1e palace prieletely- uz storoe1a? Nq-, 1 keď· 
vonkáj$írámec ost~l'nezmertený, leú ťažkp• by sme s~ vedelj pred
staviť ten oprä.2r, ktorý J)oSicytov:-ala malá: E5kupinka švéds-~ych 
pútnikov:, ~tori se.p1 d,ošli v _p.amatný rok 1349. Veď ktože by· 
si ich Jml všimol v takom n4vale. áký•,s;a: vtedy he.in.žil vo Večnqrn 
Meste? Pánež Klement VI. vydal to,t:iž bull:u, ·podľa kto'ľej sa mal 
po, ·upilýí:niťL50 rokov rod prvého oslayo,vaf druhý ·Svätý ro:k. Nuž 
hrnuli sa pút:riici zo všetký0n 'kútov Eu,roipy i a;by padli na zem 
prj ~roboch äil)oštolšk'.ý~h lmi~ľžať a kajúcnosťou získali si odpu
~tky -a;. iné milosti, ktoré pápež udelil n:a tento čas. Hlas })ully ako 
otcov.ské po.zvanie zaš.kl až_ ,na ďaleký seyer ·do Svédska, kd~ v 
samôte- kl:áštora Alvästra iila svätýŕrt živo,t,om vdova Btigita, 
p.ochodiaea zo sta;rej šľächti~kej roqir1y, spriaznenej pn~vne 
sl;íatl<'ťV.~úc,kyrµ rodqrp.. Výhlásenie druhého Sv. r:oku bola vlastne 
len -príležitosť na uskutočn~11ie tej pútB, ktorá bola 'jej -najvrúc„ 
nejšóu túžb0u, od včasnej mladosti -a ktorá mala korunovať púté, 
čo i so svojim neboh-'ým. rp.užom Ulfoŕn vykonala do fra,neúz~kych. 
a mnóhých baltských svätýji Neodolateľne tia;hol _ju E,ím, Večné 
Mesto, 'ktorého ulice vydl~dené. -sú zl~t.om. a sfarbené-četvé-nou 
kivou mučeníkov- zä Rtisfä, ktoréhe ,Brigi:ta mil_ovala viac ako 
svoj život. Lež okr~m túžby po obsiahnutí milosti" niesla ju do 
Ríma aj in~ túžba, iné poslanie, ktoré jej bolo vo vytržení sv~re:. 
né, od -sa:rpého Spa.sH:el'a.:; šla do .Rima~ ruby yenovala vš~tky 
svoje ·sily; ~~lý svof'dôvfrp a-všetky ·s~roje nadpriroo~erré schqJ;>
nbŠiif, ktoré je;í, baly_ dané· Bqhorn do prá~~ za_ ná:vrat- Námestnika 
Kŕistovbo -iio V 1;icnep.o Mesta. V tých eas.oeh totiž už. 0d ro½:"oy 
nachodil0 est páp$žské.- síd1ú v juhofrancúzskom meste Ay,igp.one 
a rímske svätyne počas nepritomnos.ti: Najvyššieho kňaza -tiustly.· 
Na. Í;!,-r~ci-jej 1ežalo aj . potvrdenie regule, ktoro v nadzemskej iň...
špirredi šostavila a p'ô.dľa -ktorej mrely svoj kl!i1štorný žívot sprá
vať ,sestry rád1,1 .Sv-ätého l:;!pasiteľa; zafo~péhQ ňób. samou v 
ďal~kej vhisti. Bp.ló to veľa: úloh a: všefäY, ťa~k~. Ľe11 obdiv' 
VZ:°qudzuje toto p0d11jatie· živo~o,pi skúšanej syätej V~O:"Y a . mat
ky, blížiacej sa u.ž k pä:ťrlesiatke. Le·ž>pramen:e z ktorýtih ona 
čerpala sily; boly ,nadzenislfé a čô môže"b.yt tlážké pr.e toho, k.to 
vie; že· koriá svoje poslanie v službe Najv.yššieho? Preto Brigitá 
nepoChybovala, keď sa ,na éesťu_- zy}?er-alä a j.ej viera bola ,na 
najpev'liejšiu i$j:@tu-~éfit"in?;, keď kľa~iitc :lľa? hrobom Sv. Petra 
W> vyfa•.ž~ni počula hlas knieža fa Apušt0lov·; ktorý ju uistil, že na · 

Meniny Sv. Otca. D·ňa 2. júna, 
v deň Sv. E~€>na I. pápeža, Sv. 
Otec Pius XII. :rodným menom 
Eugen Pacelli mal. . meniny. Na 
rozdiel od iných rókov, neoslavo
val sa tento deň vo Vatikáne 
nijakým .zvláštnym spôsobom. 
P-o sv. omší, kl:orµ slµžil pápéž 
vo svojej súkromnej kaplnke, o
dišiel dô pracom:tp, _ kd~ udelia 
niekoľko súkromných audiencií. 
Posvätný kardinálsky s-bor, kto
rý po iné roky prichodil a bol 
slávnostne sv: Otcoi;n prijatý, 
vyslovil tohto roku svoje blahc
ž~lanie písomne a, práve tak u
robili aj členovia Diplomatické
ho, 'sbotu pri Sv. Stolici. 

Svätoľečenie ])fa,rie Jozeffoy 
Rosello. V nedeľu di\a 12. júna 
bolQ. vo .::.vätopeterskej bazilike 
svätotečerue blahoslavenej Ma
:d.e Jozefíny Rosello, zaklada
teľky ústavu D.cér Panny Marie 
Milosrdnej. Na šláyndstnom o
bŕade · zúčastnilo sa mnoho ve
riacich nielen z Táiianska, ale aj 
z iných krajín. 

• 
Birmovka vo Vatikáne. Na 

Božie Telo bola vo vatikánskom 
Apoštolskom paláci tradičná 
birmovka ·d~tí dip)Qma:ti!:'.)kých 
zást:upcov: pri Sv. Stolici. 'vyslu
hoval ju sám Sv. Otec. Po bir
mov~e slµ,žil Sv. Otec omšu, po
čas ktorej tak bkmevanci, a.¼:o 
aj ieh rodičia a birmovní :rodi
či_a pr:í$túpili -k stolu Pánovmu. 

Smútok v Posv. kardinálskom 
sbore. Dňa 30 . . iQája odobral sa 
neoc.akáva11e na večnosť paríž~ 
sty a.rcibis:kup J. E. kardinál 
Suh11rd. .Zosnulý cir:kf3vný h~d
nqi,tií;r p,atril medzi najvýra.znej
ši'é: osobnosti katolíckeho · ~iv:ota 
a jeho -zás:luho.u zrodilo sa hnu
tie mopernéh'O apQ-Štolátu, po
staven,ého na duchovno-soeiál
nom základe. K·ardinál Suhard 
bol v,eľký:rn priateľom Slovákov 
a 'ä:ň.a: 3': ·septe:inb:ria 19:48 prijal 
V ·Paríži sloi\:enských štµdentbv, 
:\m ktorým s~ prill~vori1 tBpJý
mi slovami. Dňa ifr. júna bola 
za neho ods1úž~ná sv. omša v.o 
fr-ane:úzs,kom riáredriom kostole 
Sv. Budóvíta v Ríme„ 

Sviait(>k l:\p~~tolskýélt lmie
ža,t. Dňa 29. júna na deň Sv. · 
.Aipoštolov Petra a Pavla oblie
ka sa vatikánska bazilika do 
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slárvnôstnhho . _rúcha. St~rpdá v:
na btonrová socha Sv . . Petra 
priodeje sa- pá:pežs,1-(ým rúéhom, 
ktoré ·je. bohito vyzd~bfohé. V 
predvečer sv:iatk1:1. prišiel do ba
ziliky .Sv: Otec, ktor-ý sóstúpii• 
k ihrpbu Sv. Petra, kde ,.Sotr:val 
zahrúžený v dlh~j modfitb~. 

Oqsúdenie tzv: . «·~tolfokej 
akcie » v Oesko-Slov,ensku. Dňa 
20. júna ti~ vydala , N'a,j'ry.ššJ.a 
posv, kongrégácia. S:y-, 1Jra"9:U de
krét, ktorým sa odsudzt.Jjé ne
dávno založená « Katolícka ak
cia>> v úe§ko-S1ov-eílsku. Tymto 
dek:t:étom sa v mene autority 
tµnskeho páp,ež'a,· táto « Katoli
c.ka akcia » zavrhuje a oqsµdzu
je ako rol'ikolná, kfó,rá .s;1, k?,-toli
ckoú nazýva ,uepiáyom. Dekrét 
ďalej v:y.lilas.uj~ všetkých. kňazov 
a laikov, ktorí dq. n:ej pristúpili 
vedQme a .dobrovoľne, menovite 
však jej ip,ôvodcnv a porlnt)oova
teTov za rozkoin~ov. ·3-,. ód.padlí~ 
kov od viery. Dekrét b9l v· pl:µom 
,menŕ -µv:erejnený vô va;ti.kán
skom úradnom denníku « Osser
vatoÍ,e Ŕomano Yi.. s:polu s kom,én
tárom:, ktô:r:ý napísal te@iogic},i:ý
poradca Sv.: Otča· vdp. Mariaii 
Cordovani O.P. V .komentári sa 
hQ!Vorf, -~e · táto ·k-0mqnistic,ká 
« Katolícka akcia » j~ nielel}. u~ 
rážkou vfo:cy , 1lúttôlíckeh.o rtá:r.ô
:da, alle poj 'i1ražlfou rozumu a 
ľudského sve.dôfuiá. 

$1Qvenské primície v Itíme .. V 
rnoäeJlu ,dňa ·10. júla, hoiy v rím
skon:i kostôle Sv .. A;ndr-eja pri 
Quirin[i;Ie primície dvoch, slo~ 
venskýseh nóyokňaiov: zo Sj:)p
ločn.o$ti :Ježišovej. Po prvý raz' 
pri.stúpjlli k oltáru, Páná äp. 
Fran~k Budovič) S.J .,, po.cho
diaci z liolifa ~ dp. Vladimír 
Sať'!lŕa, S.J ., ktorý je rodá;korµ 
z Ja,blonca ;pri Trn:a\re. ~a pri
mídac,h boli prítomní o:krem 
spolubr-a,tov z rehole aj počrtní 
príslušníci s,lov.ensl{ej rjmskej 
kolonié. Primi~ianti za:. vše,obec.:. 
ného doj3<tia i:l<l.elill prftQňU,lÝ,fil 
svoje novok-ňazské ;POžehhanié. 

Stúdijný. týžde:ííi ·pá~žskej A,
kadémie · vied. _Pápgžská Aip,tdé
mi1.y vied usporiadala vo sýo;jbm 
v:a;Wtánsk0m sídle << Sťútijjn;ý 
t:ýždeň >>, ktorý s~ konal začfat
kom.júna a zúť·á$tnili sa.,na ň.om 
početní vedecki praoov.níci. Ro,
kov.a:lo .~a J> biplQgi'ckoni. problé"-
me rakoviny. · · 
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vlastné oči uvidí, ako rímsky ľud osláVi- príchod pápeža do Več
ného Mesta . . 

No, druhý Sv. r<>k uplynul bez prítómiwsti Petrovho Ná,.. 
s-ti:111<'.ľu : v Ríme. Brigita ho st:i-ávila v' modlifäách a vytrženiach, 
ldoré pretkávala. slkut°l{ami mi,loi::;rd.~nstv,:a,, staraiúc· · sa najmä 
o pútniko\T',, priš~ýchdo Ríma.z ďalek~ho:ševeru. So svojou dcérou 
Kat_arínou a ostathýi:ru čle1;1-nli-malej družiny 2g,obs:t4rávala pµ.tni
kom. n:ocr&,h, stravu a obšívall:!,'. im odev~. o~umelý .na dlhej ceste 
v rozlifných nepo:hodách. Mnohf.,z týchfo pútnik-dv vrátili sa·za/,a 
do, ' rodnej ·zeme, lež Brigita 01:,tala v Ríme„ Večl!é Mesto stalo 
sa jej druhou vlasťou ~,S.,. výo.imkou niekoľkých pútniciJtých ciest 
po strednom á južnom Talia_nsku a <llh~j pJ1ťe do Svätej zeme, . 
klôrú vykonála ?_la Šklonk:u života, Ósta:la v Ríme až do smrti . 
Jej vonkajší . ž,ivot bo1 , jediiôd:uchý, s:kro:rnný a plynul medzi. 
cm-ámigni á maliqkýn:tbytom na námestí.Farnese, kde ·žila,_utian
nuto aj s, dq:érou Katadno\l u istej vdovy; Lež a;ký skromný bpI 
jej zivot telesný, ta.ký veľkolepý, oslepivo nádh~.rný a j:)ohaty 
bol jej vnútorný duš~vný život. Y o videniach a. vytr:žen_i~ch strá
eal-á sa zo ze.mskej,malosti do nebeskýeh priesťorov ... kde sa sho
váita:ta .so sv:ojim nebeským Zenfohom lfristm:n, s jeho Matkou 
a ~:v:ä,týmf. V c~lej. stred.ovelu~j mystickej llte:iiätúre by sme 
len ~a-ž\ro hľadaJi 't;oľkú duchovnú , kfa.su -~ na~ze:inské bohatstvq, 
aká žiari ,z knih, kt,oré Qna -0 svojiah v:id,el'liac;h a rozhovoro~h 
a Kristom a Svätý:nii .napíia}a. Ci sa teda možno čudovať1 že v 
tejto :žiare duchovnej ná<lhery· mnoho 'Z jej · telesného"živ:ota sa 
stráca?. A čo, môžeme, sledovať s určitosťou, .sú vlastne iba· 'jaj 
púte do svät'.ý-n, ôd jedného. :rnilo13tiv~no-miesta -k .druhe:inu, leho 
z -každ,ľi pmáša do ,svodej d~u;hovnej kytke ~yieži kv,et mystic
kej múdr;osti -~ pQézie, V A~si;,i upadá d9 vyt12že:rría• na.d hrobom 
Sv„ Františka, nav.š:t:íVi lu:ob.$\-\ Tomáša Ap.oštol!l,- v Ortone, na 
Monte Ga~äno vzd.a uctu A:r.chanielov:i Mféhalovi. do B!tlli jÚ 
tial!nu relikvie Sv. Mikul~ša,. odkial' j,u p:útnick_á horlivqs{ p:re
náš.a po N~apolu1 ~by· rpo malej prestáV1ke doplnila, okružD,ú riút 
návštevou ·hrobu Sv. Mat,eJa. Evanielistu v Saj:e:r.:ne a baziliku Sy. 
Anp.reja .A.pqšťol.a v ,Am?'lfi ~edzitým r~¼u 1;36'7 naplnila sá ,j_~j 
veľ~.á túžba a videla, ako pápež. Urban v: ·1';1iÍ,vnostne vti~:hol do 
R'nna. A hockto ešte: n.ehol: definitívny n~vrat ·rApežov z Ayi~ 
gnonu do Rí:i:nl:!-, lebo áj samotný Ur,ba:n V. s~ do Friu:,icúzska ·znoc. 
va_. navráť_~!,- jednakg bol to, už prísl'~b ttjt,o veľk~j udalosti. Bri
gifa ju vša;k 'Qe4ClŽila. Jej-4ni sa . ~lí~HY 1ku ,ko,ticu, a lH'.eto so 
zbytkom noslednýc:ll,.sil vydá sa roku 1372 na púť do Svä,\e:i ,Ze
me, 'kde iiavštivi S:viitý Hrob :Betlehem, Kalváriu a iné. po
svätné miéSta;, na ktorých .má znova' videnia á VO vytržení pr,e
žj,ya živQt Spa;Siteťa . od ,Nare;denia. až no Uk,rižova-nii Na,dzem
skou krásqu dýchajú stránJkv, na. ktor;ý:ch .sú tieto ziav~nia opí-
sané., Po návraté do· Ríma dňa -23. jw,a rol-5.u 1373 t;fško zomrel~ 
vo sv.ojej i2íb.~ na: Pi-a:zz?,, Farnese. Deéra·.$,v, Kca4rína, ktorá jµ 
ver-ne:sľ)reYá:q,zala po ce!ý život, _,v:y~reva9ila .jej;t;elo aj· 4o :r:odné.-
h.o Své.d:$ka, ako si to•:&väťá ·nebohá želal~. . 

Na rohu Piazza Fam.ese, hneď ved:ľa domu v ktorom Sv .. 
Brigita Svédska ,bývala, vystavil Bra:rnante.kr-á.sny kostolík. J.ehn 
my~tieké šero riapáj-ané jé, blízkosťou miest, kde veľká . Sv:i,ita 
zo ~everu strávila tóľkú eásť života, 

Ozaj, ako ~eby sa za tých še~ť: st0roč_í nič n:ebólo 2:menilo. 
Tažká <lu1pov:á br~ria a.}dn·es 0däefä!J~ od1 .námestia dom, k~e Sv. 
Brig'i.ťa. bY"Vala. H!as zvonc,;t, 1ktorým; sa prichoqzí-,p~~uje, pre
ntkä p-re'd ·bránu.len tlmene: a."lil.eČ1:tjrré, .sú k'roky mtiíškyj ~tórá 
vám príde ,otvoriť. ,Lež V:o chvíli. keď prékr~ít:e prah tol}:to dp- .,. 
inú, ovanie vás earO", tej srd:eoŕiej láska:vosti; Moru ve~á o,kolo 
seba šíri1l i-ba byt~sti, Qdoyz.ťkiné, do stu.ib-y 9-t\Cha a láslty. A 
!,re~r čloV~k vystl'rpi ,na :po_se:ho(Jfo, aby v ~lae, ikde ·~v. Bngita žila 
itunr~la, pokľakol •a,, v modlitpe ju. poprosil o primluvu u 'Najvyš
šieho, ku ktoré.mu už na :zeŕhi bolä tak qlí:iki\ podti celé čaro 
tejto yeľkej dtéry secy,efu, tohto vzácne:hq nástroja · božej vôle. 
Tq:, na tptriio nriesfo c,hcel QY so Sv. B'.rigitoti,zvola:t,: Pan~. len 
Tvoja vôľ,a je: mojím želaním. J. Okáľ 
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Cieľqm ve,%'.éhq jll

. f>il~, ktoré sa bude 
sláviť n~ budúc~ r9k 
.yo Večnom .. IUeste, je 
nielen priviesť Iu-esťa
nov, any sa QČištili o'd 
hriechov a napravili 
svoj zi.vot, ale ~ a,j 
usilova1i itado.budnúť 

si čnp.sť a snahu po sv:ätoon živote podl'a .slôv 
f>i_Sma syätého: «i fosväcujt.e sa a_bttďte svätí, Je
ho jal, so1:n P'.án Boh váš». (Lev 10, 7. Petr 1, 16}. 
Z toho j~e vi'cij.eť, aký veľký, d~chovný osob 
maj:ú kresťania,, katolíci z tejto pradávnej ustano
vizne oslavo\"ať jubilejn_é. rolj:y v Ríme. Ak ľu
dia ozaj po<ÍU:~ú hlas Cir}n.ri, ak sa odvrátia od 
P9minuteľných vecí zemských .a , obJ..•átia sa k 
nehynú~im n~beským a ak sa c~lko.Ql obnovia, 
možno mať nádej, ž'e toto obnovenie aj· ostane 
ilielen u jednotlivcov:, ale i kresťanské, mra.vy sa 
o~novia po.dl'a p,rikázaní .l:>ožíph_ ~ v kl'es1lanskom 
dllchu. Koo:· správny spô~ob žhrota ztide hýbať 
mysľa.mi jednotliv~ov a ich úč,inne spravó'v{l,ť, 
tak novä. sila a impulz budú viestl celú ľuclskú 
spoločnosť a .ju aj prived.{1 k lepšiemu i šťastnej~ 
šieriiu. všeobecnému poriádlfo. Práve v dnešnýeh 
dňoch viac ·ako inokf3<].y Je potrebné: všetko o~no
vif pravdou a mocoi1 . Ev.anjelia. Ľudské ·úsilia, 
hoci by aj boly cbválybodné 3: vedené:-sprfwnymi 
názol'mi, je4Dako . nie sú ~~wpné nreviesfJ ta-
1.-úto obnovu. Jedine pravé ,nábóž,m1stvo, majúce 
svoj pôvod v nadpi·irodzenej milosti božej,1 sa 
môže potlujať ·na, túto yeľkú úlohu a ·s pJ.'ičinehím 
všetkých veri~,cich ju môže• pJ.iviesť k blahodar·
néJ:µu výsledku. 

Preto dôrMne žiadame, a.br na celo_Ill svete 
biskupi so svojíµi duchovenstvom náležite pouči
U ''éna,cich o všetkom., ČÓj sa týka budúceho veľ
kého jubile~ Necll \<th pov~l}~,;. aby mi\li na 
ňom čím l1oj11ejšiu µčasť•, či už budú Il!Ôcť 1>rísť 
do Ríma alebo ostanú domm Veriaci nech.1 vzná
šajír li Bohu vrnéňe m.odÍitl?ý, zväešili: počet 
skutk-0v pQkáni.a, a milostdenstva,, nech konajú wj 
ostatné dobré-sb7Itky, o ktôrých 's.Qle) sa už( zmie
nili pri l~j vho,dne,j príl_ežit:osti.1_ al,y sa dosiaJlly 
predsavzatia, ktoré máme, ohľadom . Svätého ro-
ku. ' . 

Už t.eraz vidia.c v mysli· 1,Qhaté ,,a ~pa.siteľné 
ovpcie, _k:t9ré yYPľ(;)Sujerpe po!loriu)u mo<Ultb0:u 
od Božského Vykupiteľ,~. kráčajú9 po, 'sťoJlá'-<li 
s"Vo jich predchodcov tíms;i<ych' pá~~~v a na_ raidu 
svojich ctihodnye:hbratoj•, •ka;rdiniUov ·sväfo-j o1:ím
skej_Cirkvi;, v mene Všemohúceho &.ha, Sva'.týt-.. h 
Apoštolov . Petra_, a Pavlá i vo s;V<ojoµi mene: ·ua 
sp,á~ll duší a na tozvoj ka\tolfokeJ c.irh"Vi t'9µto li
stinou oznamujeme .a vyhlasujeme vše<jbecné a 
veľké Jubileum· v: meste ~íme, ktoré Šá začne na 
Božie ruu-ódenie roku 1949 a končí ,sa na; Božie 

narodenie r 195·Ô. Ohoome, aby foto N~-še ri;';
hodin1tie bolo Qzn,ámené a rozhlásené . 
Poč.a& tohto Milostivého rQj;;u v~tkým kresťa

nom oboj~ho .. pohlaviÍ1l, lrto:ri sa 9čistia od hrie
chov vo -sviat.osti pokánia, pristúpia ku sv,ätén'm 
prijítnanitt a v jedno'in alebo rozličných dňoch 
navšijvia baziliky Sv. Jána v La:teráne, Sv. Pav-
1~ pri ~sté <J.o Ostie, Sv. P~tra '\'9 Vati,J{áne a 
ba,ziliktJ Panny J.\farie. Veľkej (Santa ])faria Mag
giore-) na Eslrnlínskom pahorku v akomkoľvek 
poradí a pomodlia sa, tri r~y Otčenáš, Zdravais 
~ Sláya., olrnem toh,(;): jeden Ofioo:q,á.,5, Zdravas, 
Sláva a Verím v k~žde.j b~ilike na Náš úmys-el. 
udeľujeme z '·milo.srde:ostva B9'1ieho J)lnomoc:oé 
od1mstky a . odpustenie trestu, ~torý by si m_ali 
odpykať za s:voje--hriecliy: 

Podmiellky získania W:bilejných plnomocriýeh 
odpustkov zntlerňl_í.jeme pre chorých a tých', .kto
,rí v R'Íl).1!} íOlajú zákonitii„ prek:ižku, či ich ui ce.
stou zastihla nehoda aleoo smrť) takže nem9hli 
navštíviť. všetlqr I,a11ilik:y alebo ich , ani nez~ali 
na;vštevovať . . A:j títo po očlsfoní sa od hriechov, 
a p:Iijatí Svia.'tósti Oltárríefmôžu. byť účastní ju-
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bilejných odpustko:v fuk, ako kedy boli a;j_ štyri 
sp@menuf;é baziliky skutočne navštívili. 

Okrem toho rozhodujeme; že tie.to jubilejné. 
odpustky i:n8žu získať véria.ci pre seba a tne 
mŕfyyťh toľ-ko ráz., l.:ol'ko ráz splnia ustálené 
})Odmienky. 

AJiý je všeoboon-y úmysel rímskych pá~žov, 
' milovaní synovia, to zaiste viete. Aký je náš 
Qi;obitný úmysel ohľadom. ~m:lúceho Sv. r-o1.t1, s 
tým vá-s chceme bližšie ó~oznáiroiť. 

· Predovše_tli;ým je:potJréb,né ~ Boha pr.oši~, aby 
sa. každý 111odlitbou a pok'ánún očistil od vlast
ných hdechoi, tým ~- pľičiml o zlep.šenie kre
s~ainských mravov- a upevnenie kre:sťan1,kých 
~ností, ~by toto veľké jubil~~ šťastne pripravi
lo -vel~ý ~vra1i ľudstva1 ku Kristovi. Okrem toho 
na,ehn od Boha pok01.11e prosiť; aby všetci neua
ľušenon mfsľou a účinnou. -yôľou zachovali ver
nosť, pa\triäcu Božslrému Vykupiteľovi a sp9lo.č
nosti, ktorú z:al-O'lil. ];'rosiť; aby si Sv. Cirkev 
vždy ~a.(lbôv,-aJa lienašt:rQené a nenarušené prá
va proti úkladom, kiamštvám a pre-nasloo.ova,-. 
niam ·so sti:any 'nepriateľov, aby všetci tí, čo sú 
ešte vzdialení• ód kä.tolfokef-pravdy alepo zabľú
"dili od pravej cesty,, i tí, h"'Íb:rí nenávidia a _popie
rajú .Eoha, s~c osvi'etení nebesk)m svetlom a :ia
S{ámultí mil~ťou Rožoľ1., boli 'privedéní :k za.eho~ 
vávaniu prikazciv Ev.a,njelia . . Prositl, a.by. sa čím 
skôť ustálil ~pravodlivy pokQj na ·celom svete, 
v ,Rt'Vom r~e na s\•ätycJi ,mi~h v-· Pale~tíne; 
aby spoločenské ·v1,stvy ob~ateľstva ods.tráuily 
v~tku, nen~visť .a ne.~'\lorn95ť ,a vzájomne sa,,spo-

' jily sväzlioin· spravo.d.Ji,,osti a bratskej- svornosti, 
a\by, trpfa.ci nedostatok dosiahli za svoju, prácu 
toľko,, ž~ b~ 1)1.ohli _~l.nšne vyži~ a :'.liO štecb.'o~ti a 
lásky týchj čo májú •viac, dosta:li. potrebnú po
moc. 

Nech sa ko1ieľ:'1ie .:~ä.ti tak títžQblie žiadaný 
pt;,k<ij d9 ~de v'šetJ..j'r◊h/ AQ , do~á~h6- 19-J)u, fl? 
jecln,ótlivýéh n~rodov a ceJéj ľmJ,skej spolqč.nosti. 
Necl1 tí, ~9 t_rpia .r~·~nasled~val!lfá pľtfspravodli
vosť,, ~i nadobudnú nepremotit.eľnú ud~túosť, 
li:..toľá· ·ozd~bováia- Cirke-v· _i)d · sa.mfch :rJtČiatkov 
krVQU mťičéňíkoY, Utečeilc~:; zajátci, a 04vléčení z 
vl~~~yQh domovo.y, ~ech sa. .čím -skôpmôžu na-

. vrátiť 4o. syojej vla~;ti. Tí,,,, ~torjŕch_ tr4'.pi' bolesť 
, a úmósť, nt:cli sa: ~te-šiá nebeskou ijotechou. 

Vesela:mliµlež nech sa zaskvié cndnosiIDu a;prek
vitá kresťa1isk:ou čnosťóµr dqspeli a. sta,rší neeh 
je,j f)Yfotia príkladom. Ko~~ne všetéi nech sú 
i1čaštJú téj.-he)}e,Ske-j milosti,, ktorá je bezpečnou 
predzvest\m večnej: f,Jaženo~ti. 

Ui n~pozostä:sfa ňi,č. inélio,. milóva;ní ~ynovia, 
iha vás -0fuovšký ,p~v·a;t -a,.by ste .ťún ,';ia-éerí 
_prlšij_ ilo Ríma. p,,ooas-l\fi19stivéh!,l rq~u. Hov:m'Í
me· do R~_ lebp on.j~ pr~ veri~icJ1 v,:.~et~ý8h 
11áro(l~ľV a}{ob:y ~uhou v'la,šťou,,, v ťlifore,j m:azu 
uctiť mie...;;ťa,, Júte, 1~ ·mučeníékej stnrfi. b.oló · po
-ch-oväné, Knieža .Apoštolov, t(le $ú. ka~lrn.mby, 
slavne chrámy, kde m~~o \ifil~tl pomníl9"· pra
dávn(¼j viery -!J.· ~JJ~žnostii uzrieť ·sJ]ol~_čn:éb~ Ot
ca, kiorý vás očakáva s oworétrým rián1~ím a 
miltdň:ciin. -Slfdconi ; . 

V,:ieirie,, :že ce.-;tov~lie,itebude všetkým výhodné 
~ 1:'..~,bké1 najmä chudo_bni,'Iíl a ~9 vzdialených 
kr'.aJov. Keď ide -o potreby: tohto iivota, V!Jlll)O
ží sa: mnoho úsilia,, takii~. sa _premôžu bžkosti 

každého druhu.. Prečo by teda nebolo mozuc 
dúfať; že veľké zástupy veri~cich z .celého sveta 
neh:ndú _ šetri'ť nijaké m\mahy, ntclajít sá- za.stra
šiť nija!lcylni nepohodliami a sídu sa clo tohto 
vzn.eše:ného mes:hi vyprosiť si nebeské ~;:i,ry? 

Ay:š.ak, milovaní synovi~ takéto pijte nemajú 
sa ko113,ť podľa. p.ríkladu tých, ktorí cestuJó pre 
zápa'Vll, ale so zbožným duchom, ako to už v 
dávnych dol>á,ch ro!,ievali kr~t~Iila Jfa.žd~lio 
stavu a nárrQda., ktorí prekon.ali ťažké . prekážky 
k~ždého ~uhu, alebo putovali do Ríma p~šo, 
aby slzami pokánia mohli smyť svoje hriechy, 
vyprosiť ,si od Boha odpustenie a pokoj. Túto 
Iiiekoojšiu :ž~vú vieru a ~áp;al božs~ej lásky 
VZbltdzujte aj u inýclt, zväčšujte ich a vlievajte 
clo nicn. A 'tak S ' milosťou a pomocou Božou toto 
oiidúce veľke J1.1bileúm prineafe hoji1é ovocie 
jednotlivcom a éelej kresťan:Í?kej spoločnosti. 

,4by ·sa o tejto ua.l\ej listine všetci ľahšie dozve
deli, chceme, n,by jej_ kópie, i tla~né; J;i9ly JlOd
fÍSané v~rejµJm notárom a opatrené . . p.ečaťou 
cirkevnébo hodnostára a aby sa im•·prejavila tá; 
istá viefa, ktoľá by sa dala fojto listine,. kedy 
bóla predo_s'ti·et..-'t, alebo _uká~ná ! . 

N.1kto z, ľudí nesmie túto listina ná.šho roz
hodnutia, Qiilä.me,nk., dovolenj~ rn vôle narušiť 
ale'bo opovážli:v.o odstrániť. Keby sa to všal, o
pová,@, uech '(Íie, že svolá na seba hne.v Všemo- , 
húceh« Bolia. a: Sv. Apoštolov Petra/ i Pavla. 

DaJIIé v RiÍIQ.~ u Sv, Petra dňa 26. mája 1949, 
v 11. roku Ná..~ho pápežov~a. 

Pápež Plus '.xn 

Vat.i kán 
Hrot. halapa,rtne ako zobák vtál,rn 
nad Vá.Ukánom: dó sfuca sa máčal 
a _ru~ý chochol gardisto;vho oák~ 

, až -po zem ~líetol, keď som vôkol kráčal. 

Strážam sôm sveril biedu, zlosť i pýchu, 
len b.olesť, skrytú v kajúcnickom hávé 
som prepašoval a;ko jahňa tichú 
do ·zlatej ~ehe· medzi svätých v $láve; 

Hľaďelf ťvrdo s gob.elínoN mi mňa, 
meraví vekom, q,krílžení zlatom,_ · 
aJe ich pťísnosť · bola. iba: klan].Ilá --
v bolesti každý mohol mi byf oratom. 

' ' 
Pot:om On prišiel. Ľahký, v bielom šat~, 
!kráľovskÝ, sprjevo<;l. ble<lól v j~ho tôni -
ma.tne s-a le~klo ·z:lait.o na šailáte, 
čepele mečov:, rubh,iové spony. 
Na tvári ako ,na obetnom stole 
v pôk-0ŕ"e kľa:čiac, bolesť som. mu núkal, 
V elUma:z· sa; ~klonil, sčítal moje bôle -
rýti~ii vrzd:yôhli, ,zlatý pa:uci~l" pukaL' 
<<.Pre · tvoju lá~ku pbž~hnanŕe Na:še, 
naid mucou diabla nebo sä už .zmráka >>. , 
a j~ho ~árií m.ilosti:vé čaše. _ 
rai:i:iem:á~ niesly ako krídla vtá:lrn. 

Majúc .sľub lbo_ži, ž.e mi rpilú y-ráti, 
prikryl som p:tá\ťoni. za'hoj~n:é -rany -
p~~e~i strá~e, p~e.vie~½-ma, s:v~!í 
az pred. br-onz;ové vatfilra:nsllie 'brany'" 

Jä,n Okáľ:-

.. 
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Je ktásna, keď ju pápeža. Toto ~típoradie je rolllhódtie najväčším 
slnce zapaľuje tisíci- sta.vitells:kým g.ielom Berninih9. 
mi odbleskarni,je ,krá- _ - Toho istého Berniniho, čo vytvoril oltárny 
Sena v .z:asmušilej ne- ba1day:hýrr? 
priehľadnosti obla:.č- - Hej, toho istého. Na rozkaz Urbana VIII. 
ného neba, je krásna1 A mal ipa 26 roikov. Toho istého Beininiho1 čo 

, keď ju ožarujú prvé upr.avil Katedni Sv. Petra, ktorá je jedný.r:n z 
záhlesky zory, je krás:nJa, keď· sa do nočných terri- rtajdôvtipnejsích výtvorov, ~ý _si mo~n:o pred
nôt tyčí ako osamelý bezsenný obor. Dojmov:. staviť, ,Ale . aj tu bez rozhodn~j vôl~ veľk~ho a 
ktoré ~upola vyvoláva, j~ nekonečné množstvo: prezieravého. Veľkňaza Alexandra. vn., ktorý
NeV'erite? Toto ruvadlo sa člaveku nikdy nezu- ho1 m ilovníkom umenia a cirkevnej do.stojndsti, 
nuje. Báséň krásy, ,pôvab.nej a V'ZJletnej veľ:iwle- veľkým mecénom Ríma a hodnýfa nástupcom 
posti. Užas veľkosti a velebnosti kupoly lepšie ·sa Sixtá V.~ Pavla V., Urbaina VIII. a Inocenta X., 
poro2umie zdíaľky né~ zblízka. Zo Settebagni, nebolo by sa vytvúrilo nič. Bez Júlia II. Michelan
vzdfalelllých ~emm\sť ki1ometrnv od Rima, alie- g~lo by, nebol vy:maľoval Sixtovu kaplnku, be-z 
bo z Morlupe n~ Flam,iniovej ceste, vz;di•aléného ,Alexandra vrr. nemali by sme kolonády, kto: 
tridsať kilometl".o.v, z Tivold alebo z Castelli z rá je najdôvtípnejširo a najslávnostnejším vr.:. 
Monte Ma.rio alebó z Janicula, 2:· Vatikánsk:Ýech én..oil:ný-m di~lom staviteľstva, yyznačujúcim sä 
záhrad, od Milyijského mosta alebo z ulice -Viá • obrovskou jeq.noduclios.t'.ou. 
q-ella C-onQili~zione. Jé to eelá stupnica výra,zných Ferko neveľa rozumel z rečí Monsá:gnora, no i 
po~ľ3.d:o!V a rozličp:ÝCP. po:ciťov; či sa už kupola on :bol strhnutý posunkami krásnej ruky, ktorá, 
dv11:_~ 1-!hko, _akob~_odtieneiná,-od ~aleké~? obzo- biela a j~mná

1 
vyčnievala z rukáva, lemovaného 

ru, ci: w. rafltie v omach. l{;tore -sa Ju snazia zme- červeným atlasom, takmer pánovitým ·sv.etil.orri. 
rať ~blliJk,a, .i keď bezvý~~e.; fä sa u~ javí ako očí ·a teplým: zvukóm jieho· hlasu. . ' 
obor nad: Rímo:?J, ležiacim jej pri n,op_áct~ .. Či už Potom vše:tei štyria za.m.ikli a pozerali z ot
~ambur ~~ SVO'JlCh stlpoch a aporr:nych pilieroch v&eného obloka ~a čaro svätopeterskej kupoly. 
Ju _povznasa k nebu sť.aby; obetu,.. .Pri nej videli Apo;štolský vatikánsky palác, kto-

Monisignor sa čľozhorfil. Deti sa naň uprene-po- r:ý ako obrovská krychl'a qružil sa k súsechiej 
2Jeraly. bazilike. 

- Go do 0-rigin{µnos-ti, geniálno:.sti a veľkol1o- - Vidíte, k-de býva pápež? - opýtal sa Monsi-
posti. môžeme v istom sm.y'Sle :ku kupole porovná- gnm. - Tám, v to.m paláci. Jeho 1)racoviia_ t. j. 
vať· iba kolonádu, lebo i · tuná, a.ko pri kupole, knižnica, kde trávi veľkú ~asť dria, n.achodí $a 
duch viťá.z1 ná.d hmotou; a;ko ktosi správne po.z- na druhom p:osc--hodí. Kt9si:povedal, že -svätope
namen·~l, obidve od;1:rl9;1,dľujú -podsfatu. j~dine.čnú terská bazilika nie je kostol, ale vatikánskou 
v,efäosť, jed~otu. krásu a podivuhodný súhlas kaplnkou. Je to do,z:aista. zvláštne ,pomenovanie. 
všeobecnej Ci;rkvi. ale je, v ňom mnoho l)ra väy. Keď Vatikán h9stí 

- Toľko stlpov čo nič !n~podopierajú! Námestníka Kristovp:o na zemi, m:11sí mať aj 
_ Hi>J. aJ·· tot 'J·e t..--:-·znv y·, doi·e· m' - N.- v s , t· kapl,n,ku. v,eľ,kú, bohatú, veľkolepú. ná~ernú. A. k 

~ . o .= . . . . a.co u 1e, t _ . v • ·li . . •·to t k •1 b •1!n- ·et b d 
stlpy. ,Je kh 284; a tpil~er0-v ~ .B8. Všet[ko z tra- s e s~ '7$1m . ·, vo _f>Va -, ~e ers __ eJ . az:illK.~ p.1 . . o ~, 
vertíµu. Podopi~rajúchmdy,_ n~ __ ktorých je nad- ktor:yhy neza~lJ•M nasztJt~, k~e~b~. p1here.__,oblu
stayba, Qlzdoben,~ 9'6 socha,mi s:v~tcov, ktorých. je ky-'. . }~och~, . . lunety, v kupoly, sv1sle., poz~1zpe ~ 
spclu so sochami nad chodhamd; -spájaiú.cimf ri--= priec.ne, ~kich~ a- vsetk<:> J~ Plckryte, moz~&m1 
mená kolbnádv s chrámovou · ,predsieňpu. spólu a . sl_rulP:tura-'?1-i : _hlava!?ll. pa]:>'~z~v.

1 
cr~eram;, a_-

140. Ked' uv{l.Žil:ne úžitkový cieľ na ktorv bôla nJelikrrH._ vt3;lcrm, ~vetmi, _rat~lesťam1. r,ezbam~; 
kolor;i.ác}a, čif.e s.tiptAtá chodba vybu<lova,,rtá, t. j . bronz3:~:1. Vsetkg J,~· vyzdo~ne. ,v , , 
í"b.rá,niť veriacich, putu:júdch k hrobu Apoš.tola . ~o. ,co bolo odr~:,i~e suladu predlze?Jm chram?.
Sv. Petra· pred ,slncom a. dá.0.ďom, _ie-naôza.j bez- ve_~.lode. 11a.~adene bo~q boh;a~ou vyprav;?u, Pa
význatnri:ý v p,orov:mim.í s tým, co táto sta.vba. ,re- pez:. sostupuiu;. zo svoJh~ palap~ d_o· ?hr~inu _n:i 
p,rezen'.tuj~. Kálo!lláida v -s){útôčnotSti s-lú$I na čo- prenos~pm tr.one-- v rce~e} {lVOJ~J ma3estatnos_ti: 
si oveľ_;:i, v:vššie: na hmotnú a um~Ie~kú úpra.vu nafhodí,_ sa v v~ro$tred1 n~ozaJ h~~om svoJeJ 
námestia, Sv. Petra) aby 9nq. bolo hodné. ve-ľkej velkosti a my~hen~y, k~oru -steles~uJe. , 
baziliky; s duchovnej .sttáoky na meľ-a.ďenie poi~ .:- Ate ;saťmte--:-SI. -A~odal 1;1ons1g.nor po krat
mu o všeóbecnoisti ikatolíekej, Cj:r;kvi CJ varí ;nie ke~. presta~ke~ --:- nemozem "\Tas predsa stále, ne
je• to tak? Keď v .l!)pä-tov,nom. úžá.s(q)bdhruJeme chať pri obldku stáť, 
toto st.avit~ľs:ké diel-o, z~ite; nemyš:lí,me,. _že bolo Sadli si. Marcela s:a opýtala., koľko šiasu bolo 
postavené· na tp, aby nás ono chránilo ;pred potrebné.na vybudo.vani~ svätopeterského éhrá
slnoom a.<lta,žďoih, lež-..skôr sipredstavujehie o:b.i~ mu. 
dve·krídhi. st1po,radiá.·aiko· <l-Ve vel,.ikánské ·ramená, - S.todva:dsať r.o~ov a dyadsať p~pežov. Po 
ktoré sa vystierajú v ústrety prichodiacim. a:· ,po- pre,dbežných . prácacb. Mikuláš V., kto'tému prvé
volá.y-ajú ich na bohoslužbu nad hrobom prvého mu napadlo: postaviť" n·ovú budovu, zapo<\ál ju 
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roku 1506 Júliu-s II. a vysvätil ju Ur.ban VIII. 
18. novern~ra Í626: Tisfotr.isto r;otov predtým 
Sv. $.ilvesťer· vysv.ä'til hazilík,lX, pósta,:venú K.0n" 
šta.ntmom Véľk,ým.0• Osnoviiteľom !"lneijného chrá
mu bol Bramante; ktorý•bo chcel mať v podohe 
gréckého kríia, t. j. so štyrmi rovnakymi rame
nami, . al~ teraz ma PR<lobu litmskélfo kríža, t. ,j. 
jedno rameno.' ma dlhšie ód bstatných tr9ch. 
Bram-änte ~aj:ožil q:á:zy štyr.o'.ch piliepov, na. kto
rých sp0eíva kupola a po.dY.,a j~ho P.:lánu chrám 
rrraLma·ť. ,priečelie . tam, kde teŕaz stoja .piliere, 
ihneď za kaplrik•amŕ ohĎ:ru a Najsvätej~éj Svia
tosti, keď ideme .ťfueróm k,: oltár.nej sv,ätýrtl. 

- Videli sme, - povedal pán Guicfo. 
- Táltýlp. spôsq,bom v poňatí Br.a:man:teho a 

Michelangela,, b0lo by z \1elého námestia: vidno 
v.el1kol:>ť ku~oly od základu až pó\tarrtb,ir-; a vG:há~ 
dzajúc do .. kosťola; 1boli by sm~ ihneď póstíhii 
jtho ne~miemosť. Bola tp ínšpiráeia :;r--ýdz0 kra
soum11á. Pavel V.,, kt.or-ý chqel predÍžiť chram a 
poveril tým . staviteľa Karola Madernu, neváhal 
Ísť p,rofi pl,ánom ·Brama,µťá a M,Íchelangjalla ; hla v
rié mu bcilo, aby sá :rozšíril chrám, ktorý -a;by 
sme to _poved.ali bežnyrr1;i slbvami, maJ. byť .diva
dlóm n~jväôších cirkev:nýcil). okázaJo.stí a nádhe
ry. Ak ,pri p•ôvodn.om pro-jekt~ - ako som po
vedail - veľkosť . oirr.ámu by sa ·bola zjavila 
bezpŕosti:_edný~ vriíŕn:ahÍm každému, kto.by pre„ 
kŕ'očil praih, ;dnes idea tejto nesmiernej veľko
sti sa môže' .c~lkóm ,rtadóbudnM- iba porovnapím 
vz.~a:hov a číslíc.; alebo $.a vníma napríklad. pri 
Šl.á,v:ťi.osimých pápe~kých 1bohoslu~hi1ch, keď po
zerárl:ré, q;Kó ša p:onfä:ly tiahne dlhý pápežský 
sprievod á keď si 1.rv'ed:omim.e., že-~me- jedným ·~ 
trid.sa:ť a,lebe> štyridgaťti~íc dhtá)iov. ~Je.bo :ke.ď 
J\ľi~~b}avení sa p:rep._q:sného,_trónu, ;na, ktorom se
di Veľ~ar?, .· skvejúci .sa velebnosťou trojdielnej 
,koruny. · strieJ5otií.é· tnJby trúbia shora .slávnost
Il-Ý -p'o'z~ra;v, a 'Í;ľŕia" pohtfotiá:, . síµaea sa pod ·~z" 
rnedzn,í9mi klenbami" diva po.eit nesmi~rn0sti v 
popoY1U.ani ~-našog, fP~ičkost'ou i so všetkým~ čo 
n:€!,s n:l;>k,ole{luje: Keď počas Pozdvihova:n.ia v µie~ 
k&l"komiňufovóni tichú trúby .z'QrnpotJnej'bane l)rä:. 
j:ú p9<:!hnd Silveriho, cíti~:e sa a\to v nebi a m~m.e 
i:lo;jem,1 ž.e iha, pVU~ ... mqž~ mer.~ť vý~avu, go .kto
r.ej sa my m,ali(\kí: .zdäme byť povztn~sení. 

- Ghéete. at>y-~~ni vám· ni~ktoiié: za u,.jímavo._, 
sti podal . v éisliciä:~h? - opytal s.a s úsmevom 
~Qnsigp_or. V,st~L , otvoril jeden prie~fa:1ok a v.y
tiahol vel'ky papier, plný hesiel a číl:!lic. 

--:- Tak; tu má,š, - pdve:da1, ro2'Ninu.jún hárok 
predl,;9.-č.an1tsv:ojhd;t>ria:~eľa. - vidíš? « :Miery va
tikánsk~ho,. chrámu, jeh_o ca-stí a rprístaykov, 
kfojjé •=&'zal. :folni• 1&12. p,án Jo-že,f Va1adier, ,stl;l;~ 
'!liteľ V:-$lužbe.sväte::peterského,eht>áw~ vo Vatiká
n~e. ». Teda p,r\}iJ. S;tpťl'id~~a;t;v,rnť r;olg:ni. Mierx, sµ 
i.idané .. a:ž v·m:iľjwetr.och. Dlž.ka chciiámu od btány 
po ,'.käteq,ru, je 192~-76'1 ni. :Ale;,riec:háj_mé zl6mky. 
Výška ·od p;od:zemnej dlažby po- krfä- kupoly t'.36 
P1·, :0d dfažby ch~afutivc-j po ktíz'na kl).pol~ 1$3 !lne·. 
.Rqzloňa , je_ vyije, ,dvo"ch ,heti:,ta.rov, t .. j. 22:067 
št;vQpcc:;,v&,cli mE#'Pv 'bez sakrestie .. Výška prie
:čeHa b"ez.- sôoh pr;evyš1.:ije 46: m . ~irka' 115 rá .. ;. 
stlpy, vysoké t .akmer, 2:9, i:n~jú prie;me.r 2.65Jm. 
:ľ::fe,aš\(}11„ Ód j~dftelto sttpa . k t'lruh;~mµ 313 dlhá 
vyše 7-G m; a , sp0,lu s ibo~ti,ým V-estibulami, t.. j. 

od oblúka Ifarola Veľkého po. oblúk Konštantína 
VeľKého meria 1.40 :in, 

A n~me§tie:ť Hlavnii ós je d.llJ~ l~8.9~ m; malá 
184.,19 rn. '\Tzdialenosť qd obeliska k -priečeliu 191 
m. Schodište od sochy Sv. Peha. PO s~l},u Sv. 
P;:i,vla je široké 76,73 m. ;Zkrátka,·· s:vätqpeťérské 
na,rn{$tie má r0:žlob,u .okolo štyr.oéh nektarGv; 
-námestie s kostolom a kolonádou asi sedem hek-
ta:rov. _ · · · · 

- Ako. majetQk nášho Iekára1 - povedala 
Marcela,. k't,oiá. pcičú.vafa v:eľml. pozorne. 

Lekat v jeh dedine ·bol ipo~tadaný za najmajet
nejšiého čl:◊Veka. 

- $totŕidať.pä;ťkrát vačšia plocha, než je n;:i.
še nárneitie_, - povedal páh Gúído, ktorý sa 
chcel · bly~núť zbehlo~ťou v pt'ľčtoy.aní: 

- . :Možno pr:ed,pokla:dať, ~ tieto číslice sú 
~pFávne, ale . tie čO ~a týkaj;~ obeli~ka,rozhodne 
ni,e, sú., Pá 11 Yala<li~w povďri, _že obelisk je vysoký 
58,9,0 m. Zda1o sa mi to priveľa. Napríklad .NoJ:.. 
li, ktocy udáva číslice dósť správne~ tvrdí, že .0:
be.lisk · je.: \"ysoký 41,23 :p:1. Naschvál sqm ho q.aJ 
◊d,n:j:~räť • istému inž.ip.ierovi a vysvitJo; . že vý~k,a 
pbeljsku je 39,53.m. Sám n_ionolitje vysoký23,31 
m. Zrejmé; Že; toťo všetko má relatívny výz'
n:.a~; niekto by mohol p.ovedať., 'že t@ je, zbytoč
ná zvedavosť. 

(Pokr.ačovanie) 

Leone Gessi. 

VATIKAN:'SKE GALERTE 

Galéria inode,rného unienia 

Bola utvo:teIJ,.á v novšd.i ~ôb.e z obrazov, ktoré 
boly pri r0zUčných ptiléžit~tia:éh venované„pá
pefom. Vy.plifa jednu chodbu ,a štyri siene; Na 
chôdhé je povšimnutiah~dný obra.z- od Cézara 
Fraéassí:riiho, kforý · predsta\ruje Sv. P~tra ._Ka
nízia.; a:ko nahq:v~ra ·uhôrského kráľa Ferdinan-
da na o<llp9r pŕótUÍitq;rn.nizmri. V I. sieni je zau
jimavi <<' Biaft'a:efov· poli.tel:(.» od .Peb.-:1 VaP.nfoo. 
Medzf ô~obé,1:na, kráčaj'(icim:i pred t r uhlou. m02no 
r.(,z.ó,zriäť $;lí.;,v1;:Hťl10 ~c:Il 1tftngél<t. V ťi Šieni· vi
g.ím~ okre-m iných ru~l « Po-dpbizep: Benedikta 
XV~ » od Jakuba <±rossµ, « koš'i'ckých muče
nfäo:v » o4 S:alvatora Nó:bililro a •«'Podoibizeá Le-
va XIIL» ôd; Benj$ina Gonstanta. V ·ur. sieni 
vyhlká.' vel1ký historický _obra.z og. poľ*ého ma
liara . J á:n~. AJ~je;a Matejku, predstavujúci ~ Ví
ťaz.stv.:o Já.na -Sobiesikeho·nad Tui::kami pri Vied-
ni (12_: sept. f6.83ľ, Na bočných stenác:b nacho
ď.hne <( GorkuriIBkych m11,0~llÍ:k9v '» qff Gézara 
Er•anca:l;';sinihQ a << M;:učenfotvo ·sv .. Alexandra» 
qd: Pcindkia 't.,overirÍni!ho. Posledtl,ý ohz:a·z tej'to 
sien:e ie v:arJ. z; éelej galerie najpôdni~fävejšL • 
P:red:stävuj~ Sv.' Gratu, ako s ~božá01i -úc.tóu 
drží hlavú sťatéh.o Ale:kan.~; k;:Ý$ yoj anjelov 
s nem\ neste kon.mu a pajmu. vj~a:mtv-a ~!~vne
mu, mučenikpvi. Vo. IV. sieni~ z.y,:a:n~j Sieň Ne
pČiškvrn~npj, je1 násteritíýí:ni :i:naľbátnif -zvečnené 
v.yhláse~,Jh}~Y' <> N:.ep,:qšky,t.ň~nom P,tiq$,tí. P:1n-
11y M~?,e (8, dec. :;t.:8-54). M1ii':by fpravil Fra.nt. 
Pod~sti. · l 



CORTONA - MESTO S\l. MARGITY. Sl:oven·ský obzor 

Krátky ~ivot Sv. Margity. 

(III.) Margita sa ustavtčne m0dilla„ V kanonických hodi
nách opakuje 'štyrids:ať_ ráz Otčenáš, Zdrav.as; Sláva. Jo to _mo
dlitba sústredená. Vo vedomí tohó,, že to je- mzhov9r s · Boho~, 
jej ma;dlitba a metjitácia;, má za téínatiku Písmo Sväte. S ra:
stom mystického života- v jej duší, pribúda nadprirod,zenýeh 
priázni Raz, ],{eg' sa modlila pred dr.eveným krížom, počula _tié
to slová, Spasiteľove: « Co si praješ, ~dj,!:l úbohé dieťa? --» Ona 
·odpovedá: « Ja :nehľadáµi nič; ja neéhc.em nič in~ho, len Vás, 
Pa:né,Ježi_šu Kriste, môj Bože! » .. V jej rozhovoroch so Spasite
l"om sa stále opakovalo jedrio a to· isté oslovovanie « úbohé die
ťa» a nie « dcéra )>, čo- ju naplnilo obavaJihi. ~ozplať\e sa-a -pro
sí Pán~, Ježiša, aby jej vy,~vetlil tento problém. << Nemohol som 
ťa dosiaľ nazývať dcérou, lebo ty (:Ii dcérou brieohu. Keď smyješ 
so, svojej duše úplne škvrny v novej generálnej spovedi, zara
dúri ťa do pqčtu svojich dcér! ». Margita prezrela zaisté niečo 
závažného vo svojich predo~lých spov-édia,ch. Jej vôľa v službe 
vefoého spa&enia · nepozná hraníc„ Uperrlivo :nalieha D:i!, Vyku~ 
piteľa: « Pane Je.ži.šu Kriste; Vy ste pravé svetlo, ktoré za
háňa temnoty. Vy poznáte všetko. Vá_šmu zraku nič neúnilµle. 
Dajte mi prosím, aby s.o-m videla všetky svôje hriechy, skl'yťé v 
tierii' môjho, srdc•a, aby sq:m· sa mohla z nioh obviniť v dok9nalej 
spovedi a skrze Vaše rnilosrden~tvo mobl:1 sa nruzýv<1iť ,dcérou ~ 
byť .ozaj Vaším dieťaťom! »:. Sedem <Ul!-sa spovedala z celej 
svojej miňulosti a na ôsmy deň pristúpila. (21. decembra 1276) 
k sv. prijín:ľa'niu. Po sv: prijímaní počula ne~mie:rrie•· sladký hlas 
Ježišoy: « Moj;'l, dcéra! » 1Upadla 'do vyt;rženia a sm~gly j:ej vy-

' povedaly slu~bu. Ki:~ď sa prebrala·. :vykrikla: « ·Q, nes!I'.!_ierna slad
kosť Boha! · ;ľento deň, _ -ó, Ježišu Kriste, ~te mi prisi'ubúi! _O, 
reč, preplnená opojnosťou, ktorá ma nazýva dcérou!~>.. Nato 
znova b<>la ~•esená. Keď sa uvedomí, ]ľr0sí 'Pán>l), )3Qha, apy nik
dy viac .µest:ratila ·pooit sladkej pňtomnosti Božej . . Táto ob~a
ba že stratí nebes~ého priateľa. a Ho urfj;-zi,. stane sa pre ňu , . . .. ( . ... 

neskôr mukami. 
Dňa 1. mája 1288: .ied'enásť rókov po prvom vytržení, na vý

slovný príkaz Pána .J ežiša, déU;iodlá s.a denne prist~povať k sv. 
prijhnahlu. D2ikostlivosť ju nikdy neopúšťa. Roku 1295 sa v o..: 
bave vy-zvedá, či hlas; ktorý počuje po sv:. prijímaní, je hla.s 
Spa,:siteÍ'ov. 

Ziv.otopisec. svätej, _ F. Giunta. je pozorným zapísovaieľom 
dej.ov 6duše, k~ol'Ú ".edie ·sä,n:i Ježiš Kristus. tak, ako vie.dol a 
spravuje inf sväté duše, <~ Vých<?-vná metoda nebeskéh9 1$kár?, 
duši pŕevyšV.je ·každý po~y•sél modernej pe·dagQ-giky. J~žiš Kri~ 
stus qzaj vyvolené duše -v:ed:ie individuáhie. ·Vízie, ~tázie a roz- · 
hovéry Marg,jty so .Spasiť~ľom in:ôžu byť predrrfotôm špeciálneho 
&tú<iia. Jedného ctňa .n?,- pf. Pán jej hovor.í: « Ty si n.ey~riaca; 
_keU'ž~ n~~hceš P:ripu&tiť. žeby s.O-!U ja_ z. teba -mofä:il t1fäni-ť na:do..: · 
bu či~toJy t • <( t~ne ,,pdpo~eflá ~ar_g:ttll,1v_S9'U?, isµ_, ž'e IÚJ ti½ je. 
nen;iozneho VaseJ mudrosti, moci a. Vase.1 doprote. Lez p:o~a
dám za; vylučené, áby-nejaké' stvorenie mohlo- óa.p9'vedať ria Vašu nešmiérnú dobrotu a rei liy Iste Vy• súhlasili - snLžiť sa ~umne,, 
ktotá , ~om iba tem-noto,,1 !' ?> - « N'ie, odwv~dá ihneď bo.žský 
S)~-sjteÍ', to m9j~ ntllos-rd.~µstv0 neyYťvár~ ~ ty ni~ ~j p_rv:~, ktoa: 
réj som uvoľnil svoje -·pdkl'i:1}dy » .. ·« Ten; čo tieto _po@.adľ nepoz ... , 
ná:. z vlaš:tnej skúsen.osti,_ nernô~.e-si o nich. spr,aviť predstavu », 
(Sv. Terézia) . Margiter fojt& fra,n.tfškánskej Mágdalé'h,e; e~táizi~ · 
sa dostii,vuJq poč:as _~~-tb:Z_~majmä PC? ·svľ. p:r:ij~ání. Ne_.trvajú 
r0v.nan-k-0.dlho. V:o s-vo11ch vtziach':Spqz~a,va: S·pa1;,1tel'_a v rozn;ycb -
podó~~oh. (Ježiško, Ukrižo:vaný„ Zinf±vy,chvstalýf, ~~:~ku __ Bo~ 
ži:u, A:njel,a, strá_žou,, sv. Ftantiska a pod. Ra1~, po oms1, videla,, 
c,elý o:riiračuiflci -fi1m UbJ)e:hia !:!O všé:tkými o:k;dlnóstla:mi. Pre.ďov„ 
šetkým pôsÓ'Hia ia-a. :ifo ra.ny ,.Pá'.nóve. « Ch6ď k:u môjmu Kríž_u, 

Cinno$ť slovel).t,kých k~tólí
kov v Rakúsku. Sloven$kí kato
lícki utéčepci v: -R:akúsku zalo:
žili ešte vlani odbočku Säruže~ 
nia Slovenský-ch. lfatolikov, 
ktorú dali pod ochranu sloven
skéhQ biskupl;l,. Sv. Bystrtka~ 
veľkého mučeníka za vieru Kri„ 
stovu na úsvite naš1éh ~ejm. Za 
krátky čas svojho jBstv-ovanja 
vykazúje táto obdockjl _SSK veľ~ 
mi pék~ú činnosť najmäi na po:
li náboženskom„ kultúrnom a so
ciálnom. Y nedeľu ,s:a: zťičastňu~ 
jú jej členovi.a na sv. omši, po„ 
čaS: 'kto:rej si vyp0č11jú Sldvep
skú kázeň svojho ~uchovnSho. 
Okrem tohq večerami u~poria
dané sú náboženské a kultúrne 
predtiášky, . ktoté s_ú veľmi P,0-
četne navštevované. Z ich so
ciálnej či:pn,osti načim spomenťiť 
najmä starostlivosť · o najchudo
bnejších utečencov. Táto ra
kúska odbqčka ,SSK, spolupr'a._ 
cuje sp Sdruženíin Slovensk,ých 
Katolíkov v Amerike, ktoré ju 
podporuje tak mor&lne, a){o aj 
hmotne-. 

QI~nstvo $SKS v Pa,x R-0ruJ~
ne obnove.né. Ako oznanmj_e ú
r:adný -časopis Sdr.uženii slbve-ns~· 
kých ka.tólíékych študentov 
ilí' Rozvoji >>, Generá1Iw !3€tkreta
riát Pa.Ni Romany,- _meq_zináro:d
ného. hnutia katolfoky;oh ,študen
tov ·oznámil osobitn-vm. listom, 
že vai:né shr.omá.ž:denie Pax Ro~ 
mány kohané v Mexiku, jedno
hlasň:~ otlhlasovaj_o obnove-nie 
členstva SSKS ·v tomto veľ.kom 
méd-ziná;rednom hnutí. Týmto 
sa -obtiovujú' . tradJčné :úzke 
vzťahy a ~o<lná $.póluprác,a 
Sdružénla sfovensk.éhó katolí
ckeho študentstva s Pax Roma
mm ktorá: v minulosti priniesla 
tákt: kra~n'e ovácie. Predp.oklä~ 
da $a, že ; o ·há tky čas vydobije 
!Si aj a:n:ešn~ g~nerá,oie,. ., slqvenš
kýóli kat0Jfok.yoh štuqentov v 

· Pax Romane- to pqpr.edrr~ mie.
$to I ktoŕe v nej- vždy ~khrénsld 
_št,úde~ti mávali: -

Z'námlcy, slovenškej sJóbody. 
Z' iniciatívy z-námehô praeoVi.iI
ka na ,iitrke,;,-:no:m a :národnom 
p,oli, Ŕey„ íina Lar lí34 z Whiting, 
Ind., Sló"7.-ehská Liga v Amel;i
ke ú:z dáv.nejšie vydala znáinký, 
ktQ-rý'ch e'iért?m je o.l;>oznámit 
ce1ý svet s túžbou a ;právom Slo ... 
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vJ~ov i;i.a _ s~miostatný s;loveriský 
~\át. M'.ed:~í , Slov~:k·rµi na., Gelcim 
sve~e ma:I;y tieto zn;ámky ri:lmro
ria<lny ús'p.€ch a, ňajjio::v.šie si ich 
p:gvš\mla" aj cu~rna:. Veľká me
dzinárodná katolícka tlačová a
g<pncfa CľP v Ríme: yy:di:tla ._ dňa 
1. J6.ta Lr: zprávu, v ktorej s.á 
hovorí .ó , týchto zriárp:~ac,:b:,. aJw 
aj_ o cieli,., . ktt:1rý ~3;a · ich F:cdZširo..~ 
v:aním sl~du:je, 

Postave,nie ffik:vi~ na SÍo:vens
~- V pqsledn.ý:ch č'a;oth sa: n_a, 
Slqy-eI):sku veľmi z.väč:šil. tla:~ -
v\ádI\ye,h l,,l;_rtiliov na kat-0J~g,ku
Ci:r~ev; takže moino;: p.c,vo:tiť o 
ťažkom p,renasIM0,V;anf katoLí
koÝ. Na ňiékforýGh mies-fach 

. postavili i;;a slovenskí káťolíci 
na ,ol;1:pó:t úradným org!rtom, 
kte:1r'é: chcely oďv.iésť. do väzenia 
duchbynyeh: V krv.a:vých sráž, 
kaól~ bolo podľa zp:táy, kto.ré 
dO'šly z, domu) vi.~ p:ľŕtv:ych a 
veľký p.oÉet ranenýéh. · Svetová 
tlač a radip Menova.Íy týmto U

d~}ostia,m veÍ'mi nmÓho tnies'.ta. 
a •,živo ich•k0rnentovaly, PoileGÍ
ný šloye.ns~f' kat~Úcky ča.sppis 
na nátlak úradov pr~šiel qo rúk 
komunrstic,~ej <( ~l!,toli,e:~ej ak
de »; fak~e; dnes je; na Sloven
sku katolíčka, tfač< úpJne zniv:o
č·ená. Vlád.ria ~<Kátolíéka a'kcia·>> 
hola, o<l's~deriá a~- rôzkólirieka 
dekrétom Najvyššej posv,. kqn-
gregácie Sv. Uraďú. 

NO:'!Ý výl)o~ ŠSK: ;v Amerike. 
~~nc,om m!ja bp1~ . v meste 
Bétlehem. f>a XXXII, Konv:~n
cia .s,Elŕriženfa, Slov~s,kýC1h . Ka
to1ikóv v 4,m€rike„ ktôro mala 
veJ,?mi kráshy a , ú,spe~lný, prie„ 
beh. Na rb,k0·vaniMll sa zúcas~
ngo mnoho, p~pr,fdnych p:racov
;_i1Jkov. Vynesené boly viace
ré .re~lúcie Q 1i'kťitá1nyéh nábo.~ 
ženskýcp. _i riá.rodných,,.9tá-zk?,ch 
a pp, z_aďaJrnva,ní st{t.ré.h._o výbq
r:u hoI zvolený·• novy ,v,ýbor, na 
čele ktorého -akb p:r:tedseda stojf 
vdp . . JJ ,zef 4'. Kušnier .. Za:, tä
,i<;>mní;k!a 'pól zypleJ:J,w V<lp,.- Louis 
,P . .Hohó't- z :P!ttshurghu a p;b
kJ.adníkom o,stffe.-v.a i na.ďalej p. 
Pa.v:ol (f. Kaúfu:er;i Výkonný vy
bor bol dóplnen;y vol."Mu vi~
F;J,@tj~ufa C. Bill~ho, Q.M.C:. 
Na.!rtina H;op1roka · ,~ J.án,a, . T. 
Iúnétba. S.I.K. poslala:: .z Ríma 
&o~ven\::ii po,zdrav: a memoran
dum o ·prob~mooh slov. kat@lí
kov v zahraničí. 
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vyšetri moje ra,ny zvonka a vnátra a • pochop, aké boly ~ole~ 
stn~ ! ». Sv,. Margita pozná kult Božského Srdca. Na otá21ku Pá.
na J ežiša, či ho mifoje, odpovedala: << Nielen, ~e Vás m,ilujem, 
f'.ane, -ale' želala by ,s.om si, ak by ,sa Vám to páčilo, skryť sa do 
Vášho sväté.ho s:rdca >>;, « Prečo, ak chceš prebývať v mojom 
srdc:i,. nesnažíš sa dostf!:ť do rany môjho bokú?». <~ b, môj dra
hý-Spa:siteru: Pan,e.,.Ježišu Kriste; keby-stm1. •bola vo Vašom sr<lei, 
nachádzala by sid>m sa aj v rane Vášho koku, v hibke Vašie.h 
klin.co;v, v tŕní Va,~ej konmy, v žlči a v octe! ». V inom videJi.Í 
Pá,n Ježiš j~ p.,osméľuje: « Polož svoju ruku do rá:n m ojich 
rúk!· >>. « Ah

1 
ťane,, ja nie som toho hodna! >>. Meno. Ježi~ovo jej 

bolo najdra:hšie. ~<0,, J'eži:šu, ti~há radosť ;môjhO' sr<lcii ! 0, Ježišu, 
môj pokoj\ mojé šťastie, moja jedin{t nádet Vy, ktorého hľadá 
a po, k.on). • túži ·moja duša! >)'. 

Sv: Margita,, s'a mcidlí nielen za seba1 ale aj za svojich bliž
n:ýc-:tl, za hriešni;ko:v, ktorí p11ichá,dzajú k nej pre -rady 'i diaľki. 
Ona vedela;., o.dpefaťova,ť_'fajomstvá sŕdc a hriešnikom zjavovala, 
chyby,· ktofe ,,zab1.idli v i;;povedi t\viessť, alebo slp::yli. úmy~Jne,. Jej 
láslta. k blfžnemu čitn ďalej dostáva. obec:t;1ejší ráz. Svoju staru
stlivo,sť vf.muje p-r:edoyšet~ým chudobný.m; pre nioh ž0bte, v;a:rL 
pečie; obstaráva šaty, pti)i,tývky, drivo . . Hóei sama je riúclzna; 
nik ~a n-a. ňú prosbou zb~táč-ne · ne-obn'i.U: tu podaruje rukávy 
svoj:to, šatu, tam závoj, inokedy ~v:äteničku, ruženec a, PQ<l, Zá
sluJ:),'i:1:mi sv. Mar.gity vznil,da v, Cortone ~iemoenica (ĽOspedale 
civ.ile). Clor.top.ča:nia zahoreli k nej obdivo.m, úotóu a láskou, 

V niáji'i·óku :J.288 s~ Margita na ·piíkaz Kristqv utiahla 'CTO 
samoty a · prerušila styky s vbnkajším !rvetom. Ob~a,nia• ju pre 
is-fali- razom: chápať :a poimeuili si o nej n,äzor. Bratom, ktorí ve
rfä v jf?j ~vätost;: -á :rá,ta,li s jej r:eliquioµ, sa to niJaJw nepozdá
V'alo, '.Fr. Giunta sa mohol 'stretať s ,ňou iba raz do t;ýžd11:a. Ne- , 
skô~ bol p:tefožený do SienY,. 'l'ižšie nad to všetko boló ínl~anie 
Boha. « Ja budem s tebou. ·povedal P . Je~iš. ale to, s-a b:ude no
dobať neprítomnpsti:; bµdeš mať moju milosť, ale nep]esta,neš si 
myslieť.,. že,; si jtl str,atila » ._ Prie11áďl:a.i:ú pokušení.a. Di.abol robí ' 
iltl'2;hmym jej zvláštne: povolanie. Bezdu,ché. ľudské klébety P!:l- · 
ka':Zi.a je,i dďbré .meno. V JlR.jťa,žšfoh skúškach óhn1.ci;1, s,a svätíi 
na,;F. Máriu, no-techu zarmútených l:!- opustl:lriýcl1. «- Oh„ rrr;esvät:fi,.. 
Pan-na;, Váš Syn, ženích m~,je4 duše, bez k.toréb0- 11ernôžem žiť 
~ rq._ať pokoj, mq; opustil! ». Pán Ježíš ·sa na ptímluvu svojej 
Matky ozve opäf: '<< Maj dÔverU v.o mňa ; . al vtedy, keď sa ti 
zdi' .. že, _som ťa Q:Ptlstil,; ja sc0m · s t~bou a -ru,kd,y ~a rrež~ecM,:01,, 
KtÓžé t:i dal tú páJ\~ivú túžbu 'PG mne. ak ni.e ja véč;tlý pi;-ameň, 
úte~ha á1rj~lo-v a $vät,ý-ch! » . Zdanliyá << s~1chosť}> . ktor,á ju uo
trá:_e,Ha, p.eptekazila jej ~poštolskú čiímošť .. · Boh na-plnil iej du
éha n9-vým. svetlom -rozp0znáv;1:nia:: ľudí. ,Pán J ežíš k J1ej z-ried
k~vejš.ie hovo;f äko v ~inw.0sti ·a ~javenia ,~ef sdefäjevprPfitr.e,: 
dníetoom Strazni1llho -;:tnJela" Dav S?, pwmaly, ~acs?, na:ue,il k neJi 
cb'O:illť, Na yýtr-~'J,re:sti akejsi ,n~~o(lpo've'd:n:ei 1že:py sv. ~argita. 
b,ov.in,f: << Ntč rµe j~ pre mňa f;llad~ie, ako trpieť pre ., lásku ná
šho Pána Ježi~a! -»'. Zástup k ňéj priťaJ;úi,j:ú zázrajt.y.- . Pň~ 5. 
m:ája 128'9· ju Boh' p~veri po,slanJm ,vo yec,b· bis}mpa Gugliell;ľl.~_11~, , 
kto-cy je viac bo~0wi-i:k0m než apt:štolom. Na :1reholku 132:v~t_1,,. 
ékej !Jesty, diabol, ktorý 3}1 m~rne. n~t!,t.al opustiť ~el1;1~, sk~ll'la)u 
P9;kušeniami, pýchy: Raz v nocL v· obav.e pred Jakym~~o nol,:us~
niai:nt :['la r0zkričala· s ter3$y pJistovne: « Vstan-te 1 ud,ja G_ortony, 
vstaňte ,a béz meškáiifa:.dahá.džťe l{~rnéníµL _túto h ~ie,špíc11 ;_ mň.a, 
ktorä,. ~oín toľk'ými hri'eah·a,rttl ura2ila P. Boh~ a , bli~i:tél\o! »;. 

T&iba Pô nebi dózrievala v j~j: duši. « ]?a:ne Ježišu,, odvolajte 
ma ~P syetii, le:b.o ,ži.jem v.o večnej P:ochybnosti. Račte oddeliť 
nrnju , dušu od tela v tejto chvíli a prestanem $,a óbáivaJ\ že qu:. 
derri. odiúčen'á Óq: V:ášlii.'ľ milostdenstva:ľ », «~Ty :sJ -inoja dc'éra, 
6.dpiwedá P . .I:éžiš; a ja $Qfil ť.a už upe-vn.il v milos'ti ~-a = sv~tosti 
na t-elé i .na., duši; v~ľ~dôm na_ tvoju op:i;-:=i,vdivú . vieru; 
ohmvú túžbu a čistotu úmyslu, ktorý vnäaš.aš do . toho. čo 
i:nyslíš~ p.ovieš, r,obiš -~ nikdy 1;1é:dovólíni aqy ši hola óddelená 
0<fo .mňa. tlctil_sôm si ťa: v ž:\.vota a · nezabu~'é,m ~a te:ba • a.ni P,0 
tv-oj:ej smrti! » Pr~f._J)r. _Erne.st Za.tko. 

... 

.... 



KAPLNKY VO VATIKÁNSKOM 
v 

APOSTOLSKOM PALÁCI. 

1. SixtovaJ kaplnka. 

Založil ju roku 1473 pápež Sixtus IV. k úcte 
Nanebevzatia Panny Marie a vystavil ju Ján 
dé Dolci, alebo ako s.a iní naz-dávajú, Baccio Pon
telli. 

Sixtova kaplnkaje obdlžníková klenutá miest
nosť ( 40. metrov dlhá, 14. metrov široká a 18 
vysoká), architektonicky celkom jedno<;luchá, 
osvetlená z dvoch $trán šiestimi malými rene
sančnými oblokmi. Vkusná mramorová priehra
da delí jú na dve nerovnaké časti : menšiu loď a 
väčšie kňazište (presbyterium), v ktorom pa na
chodí pápežský oltár, pápežský trón a mramo
rový chór pre chýrny Sixtovský spevokol. Mra
morová ,priehrada i chór sú umeleckým dielom 
Mina z Fiesole a iných florentských mramorá
rov. Dlážka je mozaiková, spravená v XV. storo
čí v slohu zvanom « opus alexandrinum ~>. 

Steny a klenba kaplnky sú vyzdobené freska
mi (maľbami na omietke) od popredných maj
strov talianskho maliarstva zo sklonku XV. a za
čiatku XVI. storočfa. Líčia sa v nich dejiny ľud
ského vykúpenia od stvorenía sveta až po po
sledný súd. Podľa stredovek~j symboliky prie
storu obrazy priestorove bližšie a vzdialenejšie 
zodpovedajú zhruba dejinnému poriadku. 
. Fresky na ľavej - (ev.anjelijhej) pozdižnej ste
ne predstavujú výjavy zo života Mojžišovho, o
sloboditeľa židovského národa, fresky na pravej 
(epištolnej) stene výjavy zo života Krista Pá-

1na, osloboditeľa ľU:dského pokolenia. Obidve sé
rie, postavené jedna proti druhej v pomere 
sľubu ku splneniu, ako je to v starodávnej litur
gickej obyčaji. začínaly sa na oltárnej ~tene, ale 
dve začiatočné fresky « Nájdenie Mojž~a v Ni
le >> a Narodenie Krista Pána», ako aj oltárny 
obraz « Nanebovzatie Panny Marie », všetky tri 
maľované Peruginom. boly stlčené a nahradené 
« Posledným súdom » .od Michelangela: 

V rade obrazov zo života Mojžišovho sú tieto 
' '. vyJavy: 

1. Mojžišova cesta do Egypta od Pinturichia 
a Perugina. - Uprostred svojrázneho krajin
kového úzaidia Mojžiš. pred svojim odchodom do 
Egypta, k.de ho posiela Hospodin, aby vyviedol 
utláčaný židovský národ, lúči sa so svojími prí
buznými. V ľavom popredí anjel Pánov prista
vuje Moj_žiša, pretože zanedbal obriezku svojich 
synov. V pravom p0predí Mojžišova .žena Sefo
ra obrezáva svojho syna Eleazara. V ľavom po
zadí pastiersky výjav. 

2. Mojžišova mladosť od: BotUcelliho. - Boha
tý námet pozostáva- z viacerých výjavov.. Vpra
vo zabíja Mojžiš Egypťana, }rtorý trýznil jeho· 
súkmeňovcov a uteká na púš-ť. Uprostred odhá
ňa Mojžiš roadianských pastierov a napája stáda 
Jetrových dcér\ V ý.zadi sa, v podobe ohnivého 
kríka zja:vuje Mojžišovi Boh; Mojžiš si vyzúva 
sandály, lebo miesto, na ktorom sa nachodí, je 
sväté. Vľavo je vyvedenie Zidov z Egypta. 

3. Pľechod Zidov cez Cervooé more od Cosima 
Roselliho a Perina del Cosimo ( ?) . - Zatiaľ, čo 
Zidia na čele s Mojžišom a Aronovou sestrou Má
riou vzdávajú vďaku Pánovi, že ich zázračným 
spôsobo~ previedol cez more, faraón s celým 
svojim vojskom topí sa vo vlnách. Vo vzduchu 
sa vznáša oblakový stip, ktorý sprevádzal Zidov 
na ceste a ukrýval ich pred Egypťanmi. - (Tá
to freska je oslavou víťazstva- pá,pežských vojsk 
nad Neapolčanmi pri Campomarte a sú na nej 
viaceré podobizne súčasnikoy) . 

4. l\fojž:iš s tabuľami zákona od Cosima Rosel
liho. - Hlavný dej, sa odohráva v úzadí na hore 
Sinaj, kde sa Mojžiš shovára s Bohom a p.tíjima 
od neho dve kamenné tabule zákona. V pravom 
popredí je Mojžiš, ro:zbíjajúci od hnevu tabule 
zákona, keď vidí, že za jeho neprítomnosti si 
Zidia spravili zlaté teľa a na jeho počesť spie
vajú a tancujú. V ľavom popredí po usmierení 
Boha prináša Mojžiš s hory Sinaj nové kamen
né tabule a ukazuje ich svojmu ľudu, ktorý je 
utáborený pod horou. 

5. Potrestanie Koreho, Dathana a, Abirona od 
Sandra Botticelliho. - V popredí dramatickej 
scény,, ktorá. sa odohráva pred stánkom úmluvy, 
úctyhodný Mojžiš s pravicou, pozdvihnutou k 
nebu, svoláva trest boži na Koreho, Dathana a 
Aibirona, ktorí sa spolu s 250 poprednými židov
skými mužmi vzbúrili proti nemu a proti Arono
vi. Opodiaľ Aron spolu so sprísahanci obetuje zá
pal, ale kým jeho obeta je Bohom prijatá, sprí
sahru1cov požerie oheň, 'ktorý pt"áve vyšľahuje z 
oltára. V ľavom popredí rozpuknutá zem pohl
cuje vodcov povstania, kým v pravom popredí je 
scéna kameňovania bohorúha-ča (jeho tvár má 
podobu krajinského arcibiskupa Andreja Za
mometiča, ktorý od zlosti, že sa nestal kardiná
lom, pokúsil sa svolať do Bazileje snem a sosa
diť pápeža). 

6. Poslédné dni Mojžišove od Lukáša Signo
relliho a Bartolomeja della Gatta. - Kompozí
cia je rozdelená na viacero dejov: V ľavom po
predí ustanovuje Mojžiš Jozua za svojho nástup-

Celkový pohľad na vnútro Six.tovej kaplnky ..-o Vatikáne. 
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cu, ódovzd.ávaj{tc mu v:Qdoovskú palicu'. V pra,
vorrr po'pre.ôí eíta Moľžfš s. -v~šenéhb mies.fa 
syoj í~slamerit, . keď ·vmí, ž~ sa pfipljzuje . ¼:eniec 
j~ho žiyot.a~ V úza<lí. anjel Pána ukaz1.+-je to:rnut,o 
1.20 rq.čnér(lu p.a~ar9hovi ffe vrchu Nebo_ ~asľú
be:nú zem. V ľav.om: p'oza:c;I.í je oplakásv,anie zom
rl?lél;,\.o 1),foj~iša. - ľ-{asleduje, ohrlaz na vchodnej 
stene: , 'IJ 

7. ,Wzopŕa. ,o telQ '.MójijšoYo od Frantiij]j:a Sal
':'ia:tih'o.. , - $,y. ~.ic~al Are;l1.anjel a,, gía:bol vedú 
rozopru 'O telo Moj'ži:šovo., ktoré anjeli pQchova1i 
.rfa nezúámom rrťié.sté: vtoou Nebo,. aby ho azda 
modlá-rstvu nakfonenŕ Zidiä ne.ukradli , a pre zá
zraky;, kto:ré zaživa ko:ri:ill,, nezačali uctievať f;J;~o 
Boha. - Tento o})raZ; bol korrc.om XVI. storočia 
pr.éma:ľov:anf ma,lia:rtni .Árrigom Ii'iamrningom a 
Maťtecm1 dá t.ecée; · 

Výjavy z~ života· Iuista Pána,: 

L Krst KristQ-v v J'ordáne, od Pe,rwgina, Pintu~ 
ri0hía. a Andreja z As;;isi., zvaného l'Ip.gegno. -
.D:P.rost.red J órdáňá, stá jí Kŕ~tus šo sdpä-tými 
:r;µ):cami a d:á,va ~a krSctitl: Qd svoj:h-0 predchodcu 
Sv.. Jána. :tfad Kd~tt;>-'-'.:QU l;ilav:ou sa VZll:á~:a Du,ch 
Svä.tt v: podobe 1;101ubice, ký!Q .z otvoreného- neba 
Boh Otec, ôkrúžený :cherubínmi a · anjelmi, ho
vorí : Tofo je -syri rriôj milovaný, v kto,r.om mám 

Zl}.J.'úibéiiie. V l:iočň.ých poprediach sú skupiny di
váko.-v, z' ktorýp,h mnqhi majť. p,oí:lobu súča,_sní
kov. Za ni~ v.ľavo je kázeň Sv. ;Tána_ Krsllt~ľa a 
vpravo Ježišova reč na hore. V 4.z;idí sa tia:hne 
mesto Jeruzalem, vo vyobrazení ktorého. sa poz-
náva súčas:n.ý Rím. · 

~-, Pokušepíe Krista a OČi.f,wá, obe~ prášivé,h() 
od San'<'lra\ Botticelliho. - Up:r:ostr~ scéhy ~t()jí 
zapálený- oltár, ku ktorému z pravého pozadia 
dyaj-a ;pr.ibuzrií privádzaj;µ uzdraveného ptátŠi
véhó, kýa:n z ľa:véllo pozadia matka á:lébo žynit 
uzdra'.Veneho prináša v koši na ;_qlave ob~tnych 
vtákow:. Na pravej 'strarre: oltára je skupma $tar
eovt, vzývajúcich milosrdenstvo Božie (pryý - z 
nich, ôorátený ku diváJtoví, je Giuliano della: '.R'O
vere, nesko~í pápež Július ;rr., z·a, ním stoja zo
br:,i;zeiµ z profilu m,aJiari Filippo Ltppi a sám au
tor .0bra;zu Sandro Botticelli), na. ľavej strane ol
tára je ~kup.iiía modliacich sa mfa<líkov: V po
p~dí -0dQv'·zdáva ptishihovač kňazovi táéňu s 
;krvou zabitých vtákov. V pravom pppredí je 
krásna postava sall'.lodruhej;'ženy (symool mat~~ 
rmstva)" nesúcej na hlave drevo pre obetu a 
ma.júcej pri nohách bueľaté_hb chlapčeka: V ľa
vom rohu j~ skupina shovájajúcioh sa mužov, 
nad ktorou sa ·začína rad výj~vov, pFe.dstavuJú
cich; .pokušenie Krista na, púšti. · 

ľ,APEZSKÉ RYTIERSKE RADY. 
Ŕyti~rs}re r.á4y bqľy za starých čias ozbroJ~

.iaé ~p9ločnos_ti1 'ktorjcp. eielom ):?olo b:r:ániť Svä
~ú z~ p~ott 1:everiáqim, chrfmiť pfitnikov p:r.eµ 
utoMmi lupezniltov; osetmvať c];iorych, vykupo
vať ,za.jakov~ akď. Dne,',I„ k~q.' pod.ól;>n'é sp,oločnqs
ti n~rp.ajú už: významu~ pód :r:ytier,skymi radj:rú 
_ro2ium.~jú sa n~p9,spól vonkajší!;) o4znaky, čiže 
~é.'~_?Jrácie;,J~_rI~; hvie~y; stuhy}, ~toré.~a: u:de:. 
l UJú ~ grfSl.JJšuým fjJulom ako čestné vy~ame-
riania. · ' · ' 

:i:t:;rtie;rs'ke ráä:t ~ývajú. rozličného <.kúhu (vy~ 
~oké1 . do~áce, ~~~J.u;žn~) •ll, má:v~jú o~yc~jne trí 
stupne afobc:><trterly:. 1, 'tytíeuov veľki.fäa; ktorí si 
pripevňujú_ 0dzna,ky väč'šfub: rozm:€rov na šl~ 
ro,kú stuhu, ~veseň-(i s ľavél:;.o ple:e:a ,k pravému 
boku.; ,2. ;i{omtµ_ri (k◊!X}endáJofi), k.tort nosia 
od:zn~ky, pripnu;téť na :!µ,ku a,.)l_, cy.tieri_; ,ktorí no:
sia odzn~Y: iť~~á.mi na, 'pi.siačh pri1nH.ité, a;:lebo 
v g01np@ťova,j, di'er.Jie. ,kabáita. Okfeni' foho--má-
1a.j~.' :cyti:'ťľt:sk~' .tá{ljlt v,~ľkoďô&tlf)jiľilfov a dôsfuj
ní):cov. ~ ,~j\'.)'ŠŠia h~.dn.0s~: ·µielrtor~éh rádov je 
titul ·ve<ľwajstra alebb :majstra. 

, Ry~ietč~ke :t.ír,dy-za,kia::ti1ali ·?- ;z;a!k1aťiajíi ~i d~,fures 
i~a .~:uvefénL,. Pápe_~ 1~h pel:iom .stof1oôí z·a.Ío-žilí 
v~a~eroi..: 3::1~ .:!!~k~ttél a'_:_nich . ~ ~ani~;y;7~-~~ i1:é · 
bQ'.l,Y' ~ref!~~mqyane\ ~fä~eraz _Je,stv.u3;: :p-.at_~~'.P~z.\ 
s,ky~~ ny;ť1~rskyi.::li; r.~ďov, }\:;t0>r~ utiel'µ:Je, sam Sv. 
0:tec zvláštnymi 'áp0~folskymi 1i.stami. Sú t-ó: 

1. ~»;j~ši 1-M Krisrov, ťii,e. VQjsk-0 J.>in;t ~á; 
š~o Jé~ .~ta, Založil lio roRu w.19 . pápe~ 
Já1ľ ~II. Je:-tB vlastne zrefol'Illova11ý rád chrá-
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móvniko'v (temptárov). Má iba jednu triedu. a je 
vyhradený :pre panqvníkoiV a hlavy .štátov . 

2. l¼d zlatej ostrohy, čiže Vyzlátené vojsko, o 
ktorom-nevedn,o. kto a kedy bp založil. Obn<i>vil 
Jio roku 1905 :pá,pež Pius X. Má ibR jednu triedu 
a uderaje .s.a os,ooom, ktoré sa Z1braňou aleho 
peroni zašlúžtly ,o ,kati?lícku Cirkev. 

. _3, ~~ Piov. zaľo~ný, roku 1847 P~P~lqrn 
fw:rn IX. .a zryform.ovany roku., 193,9 pap~zom 
Piom XII. Má tri trieqy: 1. rytiero:V veľkríta/2. 
lúmitµráv flfom:end.áťorov} s : hviezd-ou . a· kofµtµ-. 
&o'v (kói:Q:®dátorov) . a 3. rytierov. Udeľuje sa 
OBóbárrr,. ktor:é 'Sá vyznaa.nen'a.lý na pdlf Kát9lJ~-
keji 8!kcľe. •, -. 

4. Rád Sv. q,r.egor:a Veľkéllo. Za.lozil' l).o tólp~ 
1831 pápéž Gr~gor. XVL Zr,eform.oya:l hp ŕo~q 
1005 i{áp,e* Pius: X Má ti~ž trí tdedy,: 1. r-yt~~
.rov veľkriža:-, 2.kóin_turov (k9:µien<;látófov) fnyt~~ 
.zdou a komturov (komend~tor-0~) a ,3. r-ý\iet,ov. 
Udeľ.uje sa za z:úiluhy vo~nské a ,obč:\.,ans~~-. ' . 

:5. lt~ ~y. SilvestJ:a. pápe,;I.a. 2!al<jiiL ~o ~fil 
J84 7 pa,pez Gregor XVI. a .z:r.eformoval ho rql,tn 

· 1905 pápež·-Pius X. Aj tenfo ·rád má tri tFiéÔ:)I;:: 
1. tytierov, 'veľ\t:ŕí:ža, 2. komtutov (komenčláto-,,. 
rov:ľ . a. 3,. pytíerC>v:. Udel1uJe ·sa za :p0d9pné záslu:1 
hy ako rád. :Zlatej ostrohy, ·$ ktorým bol pôvod:
ne , s:lúčé-ný: 

-Okrem:·· sponíenutýc}:J. rytie:rikyeh rádov Sv. O
,.tec udeJ'.-uj~1,ešte- d:v:oje čestriý9h yyzn~~na:ní a 
to:• Kciž: « P~b: Ecclésia et :Rontifi~,», založený 
pcipťfulll Lévom XI:tf a m~ajlu ~, Benemerenti » .. 
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MLADOST 
- Mal som štyriaávadsa:t: rokov, ~ vravel ,môj 

priateľ, -, ~ed.' som sa ptvy faz dostál do Talia,n
ska._ N amýšľa,l .som si, . ~~ idem kvôli umeniu, 
kvôli staroby:lý;m pamiatka;m,_ ale slnee bolo moc_ 
nejšie ako benáwJrn, pií.láce , medzi kanálmi perl~
'ťového lesku, pritažlivéjšie než florentské obra
zár)n:e: a rímske múzeá. Priväbilo ma ai do Neá
polu. A tu. ~m mal odrazu <loje:tn, že som koneč: 
ne vo svojej pravej vlasti_ V~efäo, ale vŠ'etko, éo 
ma tu obklopilo, bolo ako odzrkadlenie mojej 
duše, môjbo srdca a moji0h dtov. '.l'o·. rozjasa.né 
mesto. i,. mandolÍhami a pi-esňami, _belasé rµpre, 
zlaté slµ.ce, _zelené zákutia viníc a ~ajomné čaro 
ostrovov boly by pomútily aj .chladnejšie hlavy, 
ako bola moja. · · 

Kto bY] vedel povedať, či to ,bol osud, alebo len 
nál).oda, keď s,oro sa soznáni.il s mladým námor
ným, dôstojll.lke~. Pri.ma sa volal. Bol práve: u 
rocličqv v Neapoli na dovolenke a cítil sa dva 
raz)'\ doma, lebo kvpli ródičoyskému domovu ne
níúse-1 sa ani · na chyíľu odtŕhať,: od. mora, kt-ó,ré 
bolo je-ho druhým dolľ,lovom. Nikdy p±($cltýtn, 
som sí ani len predstaviť. n:evedel člo-veka, č9 by 
tak veľmi miloval more: Celé dni sme stráv'Ji 
spolu na malej šport.ovej pl~chetnici, križujúc vo
dy tÁli.vu od SQte~ita pp G~ri a . qd Capri po 
Neapol. Keď bolo moŕe ti.<::né a v,edenie cl.na, ne-
vyi~dovalo nijakú n~mahlJ,1 sko_čili 1®e do mora 
a čľapkali s~ v ňom ako mladí delfíni. 
Večery sme- tráyili v dome rodičov môjho pr.ia

tel'a.. Prfrno. vedel dobr.e hrať na viaeérýoh há
str<:>joch a jehq sédet;nnásťro.čqá. sestra: Bian~a 
maJa anjels~y -ilµ?,S. Oh, tie pie~ne. Boly opoj
nejšie ako yíno, ktoťé nám nalieval usmieva'Vý 
dómáci pá;n 1'1.- sľadši.e ako zá~sky láska.vej n;ia
m~, nev:ed:iacej sa nas,ýti-ť pphl'a;t:lu na syoje krá-
sne deti. · 

Rodi'čia boli siy-tná láskavosť,: lebo som bol pria
teľom ich syna. Primo inL sľepo dôveroval, -veď 
som bol 'taký .mladý a bezstarostný ako on. A 
Biahká.? Tá iria ľubila, ak-o som ju ja ju ľúbil. 
Darmo, .mal:sp_m watl vi;édy viac rozumu. Mal som 
byť prísnejší k s~be ~-lepší k tej~Q král$n-ej ro<li
ne, čo ma '4-k úprlPll+e a; s 'toľkou l~ko~ V? 
svojom "kruhu privinula,. Dnes 1),e:viérn i1ba. tó po
chopiť, ako som. mohol~ t~ niekoľkýmí tali:an
skýini slovam}, ktoré· -~on)., v~d~l,, ;nariqbiť okol0 
$e9a toľko rµžovej hmly. ];re Bta~u _musel Som 
býť, ozaj azúrovým p'.ľinyom l!l rozprávky, ~o pre
šiel po~ sveta, a:b,y ju. objavil ,v slnečuom _meste 
na, brehu mora. _;Kto by _sa však--, i'0zpamiita:l na 
všetko, č_o so'µi viedy por·o.zprával. Len to viem, 
Že mojin ŕe:qam veriili v,š~tci.. Bq, áj s,ám sbm 
im ·veril. Ci_ "to hola sila miladó$1\i a .~i le,n, pp:oj~
nfo, to ;neviem1 . ale vtedy sa .m( zdalo, ie ka~dá 
moj~ fäntast,ická predstav.a stáva· sa s.kutočnb
sťou v tej @hyili,, ak-o ju priod~jem slovami. 

Nikdy predtým nepo'čúv.al ~am takú strhujúcu 
rozprávku, a,ko bola ' täto <láv1!a pt:íh!:ida _m,ôjho 
p.riáteľá. Bož:e, ako l"el'l veélt}1 hqv0dtl ! Hotové u
menie. Slai;ť bo bo1ô načúva..ť: Hlas mu znel 
tbne-.ne wl,io struna poď ~ordm.ou, boi áko mä'k-

ký temný zamat, na ktoró'rn tým oslepujúcejším 
leskom ·žiaria vzácne kamene. Počúval som éelý 
unese,ný 

Môj pobyt v Nea,po1i nemohol sa vša,k preťaho~ 
vať do nelwnečna, - pokračoval. - Bolo .sa tni 
tr,eba domov vrátiť.. Dolí_lO!V; D:nes je pte. rri1fa 
domov nesplniteľnou túžbou tlo sveta vykopnu
tého utečenca., _ ale v,tedy P'.óla mi mukou ·aj my
šliehka,, že, $a fuu$ím vFátiť pod naše zin1o~tavé 
'slnc!:l a do prostredia, ktle si i:nusím svoje miesto 
veľmi' tvrdo vybójwať. A tak„ ako sa. blí.žil deň 
rriôjho ·odchodú, stráca:l --som pocit istoty. Ucye.h
liť 'od,éllod, urýc.hliť rozlúči{~, to: bola jediná ino-ž_ 
nosť. Preto som odc.estoval hodinu po .zásnuhách 
s Bia:nkou. . . . r 

Keď som došiel domov, bol som už celkom 1,_1:a 
zemi. Malý, bezvýznamný člô:Yiečik be.z majetJrn, 
bez pozície, bez mena, bez vplyvných prµi,teľov a 
bez veľ'kých' nádejí na ús-pe~h,. lebo b.010 nás l}a 
tisfoe ·takýchto v .mojej, vlasti. Na každý kúsok 
cbléba natfcaló sa pätoro. rúk. Bianke· sóm :písal 
listy. Ale. koľko námahy ma to stáb, aby ťsom 
v nie.h zap~lil aspoň fälperku foho ·svetla, ktqrým 
som sa blýskal tam" dolu. _Aké- boly bl~_učké, bez 
istoty tJe moje posôlstvá zo severu. Možno iba 
bolesť bola v nic'h silná, prežitá, i keď· za~ryt.á 
frázami q _rťádeji a plánoch do budúcnosti. A 4k 
prišiel deň1 ke.d' scmi už ďalej, nemohol. Nevládal 
som. Hanbil ~om sa sám seba. keď som si pomy
s1~1 na syoje rreapeijské• rečL Hanbil som sa tým 
víac, ·žé ~om Bianku naózaj ľúbil a viac ako smrti 
s:om sa bál ch:v11e, -keď ju d9vecliem do mojej 
bj.edy; do te.j suche-j reallty, č.o bola mojim ?iv:o
tom: OzaJ; som vtedy myslel na smrť a túžil ~om 
po nej .fl,ko po vyslobodení . .A vtedy možno v ~ú
vislos.ti f!>O ~mrť6u tfii prišla tá.,blázniváď myšlien- . 
ka. Taká -p'odlá, táká nerfídna, až· fua odpor' $bia
sa. _Dal :som natlačiť; ·óz;námenia, že som po krát
kej ťa,Žkej oh9robe tíškq-v Pántl, usn~l Také, a
ké už bývajú, tie-to smútočné tlačivá; ozdobené 
veľkým krľžóm a ·:načiérno oráni9:vané, Priateľ, 
ktorého som clo v:šetkého· ·zasvätil a 'pokladaj to. 
vlastne za poda;:rený fartík, poslal ho B_ianke 'S. 
list9m; v ktoro:i.nje:_j opísaj. .g10j~ pos-l~dné e2h1íl(\ 
ke_ď senu ho o ih~ nE3prosil, ibiL_'b to, aby ju v ·liste 
uistil, ~ -- som ju :nikdy neprestal ťúibiť. 

- A :čo ,sa,staló ,p.otóm? - spÝ:{al som sal keď 
,sa mi z-dalo,.že)nôj priateľ sa •"'oťlrnlčál -sk-ôŕ,, než-
sa rozprávka; skónčila. _ 

--1- P@toni.? Co sa potom stalo? - poved~l tF 
ehd. - :V'ietn toho ·sá;m tak mä.Io. ua som ČhGel 
zabúdať a· nezabu:qo{ $Pm. A keď ~::Íí c desať 
ťôko-v šiel jeden môj priate'l' do Täilians!ra! _p0-
pros,il, .so;jtro: ho; a.:bY, sa· nenápadµ~ dozvedel nie
čo o ľuďoch, na kforýťh: .;som toľlm myslel. . 

-·-· A priniesol vám zprá;: y,.? 
- Priniesol. Smutné. Rodičia už n ežili . . Dom 

bol opustený, labo aj :prat križoval moria·na·,svo
jej lodi. 

- A ~l~na Bianika-_? 
- N~qolo:už an.J Bi"anky. Volala sa- sestr.a Lu-

cia. Složil~ rehoľ-né ,Sľuby.- I. O! 
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ZO ZIVOT A SLOVENSKEJ L>.:.:/FORMAČNJjJ KANCELÁRIE 

P.rvf svä.zo.k sfo~nskej katolíckej kn'ižnicie 
<< Rím ·». Huea' pri zalti:žehj Sloven~1rej Infor,mačc 
nej ~a~celár.ia l;>dlo roziliodn~t~, . .že okrem iii:ých 
poduJati Sl.I.K. )?u<;ie vydávať aj knihy vo zylášt-

. H~ knižnici « Rí)'n ?>,, . Pravda, ·or,ganizačné 
práce a_ p:;;áce, sp~jéJté , ~'. priý,[lli Čí.slam;~ časopi
su -~<· Run >>, zµ.brá:ly ronoh0 easu a- tak .sa k 
'-'.Jdávan1u krfih až doteŕa:z nemohlo Rrikročiť. 
Nem{l,lou-prekä,žko~ boÍ,y aj -finančné, raíkPt'r~i; s 
ktorými S,loven.sk'á. Informačná Kancelária. musí 
bojovať. Lenže dnéi žijeme. v ča:soéh_, keď .od 
každého Slovák;,. a každeoj sfovenske.j ustanqvi'z~ 
ne s.a právom žia-da, ~b-y aj za cenu najväčších 
01:>etí vykona1i-čJm.-viac·-za národné a nábožeňské 
záujmy sÍ?iVenského näxoda, iebo tak nár-0qný, 
ako aj náboženr,,ký živeil na; Slovensku po-drobe
P:Ý je tým najťážšfrti: %kúška:m. Na;~i br~Jia na. 
Slov~ns~u ne.môž4 vyvíj!'lť nijakú činnoíiiť a ta~ 
kýmto čino.m my, ktorí sme v cudzine, mánie 
na pleciach zoq:povednú _úlohu: ned_ať za4ynúť 
duchu. slovenskému a katolíckemu, udržovať 
jep.o vatru v plno;m p:l~;pol;e, a. zachovať tieto· _po
sväblé ohne ~ž. µc tých čias, kým sa ony zasa 
nep-rene$ú na Slovensko. 

I keď-· ~ pr:edvíd:ajú ťažkosti, Slo'Ve:nská In
for~a&i~ Kancelä.ria éhcelá, by z p:riležitosti blí~ 
žiaGeho ~a Sv. roku vyd.asť tu v ~í;rne prvý 
$v~zqk svojej edícte· <~ B,im .~ p9{l názvom 
«VSvätý rok»:· Táto -~ižk~ ~~?..rej r-ukopis, je 
w; hotový, obsahov~a-by. bistorm Sv. rokov od 
roku 1300 äž~ .do- ;najnovších čias, t:j. do júbi
lejn~ho :xxy; Sv. rok;-u, :k,torý ohl,á,sil katolícke
nju ·švetu slávne p~ujúéi pápežťPius XII. bul
lou, yydanou na sviat,o}L Nariepevstúpe.nia Kri
sta Pána. V knižk.e, by; bol ok.rem histórie. Sv:. 
rokov áj slov.énsky prelí:]ad téjto bully, d1alej 
môdlitba Pia :XII. na Sv. rok, ,opi~ pafriarchál
ny9h ba~ilíl;r Sv., Pe_va vo Va:tikáne, Sv. Jána 
v_ .Late,ráne,. Sv. Pa-:v:la pri ceste do 0$tie a-bazi
Hky. Pamný . Marte Yeľ~ej, pódťôbriý progr:am.
všet:kýG-h ."n•áboženskich slávností p.(?čas Sv. ro
ku. ~950· a . mn.o~o ·mýcli . po,g,robp,ostí. Doprň~ly 
l?y jh mnóiJié fotografi€) ~azíl~lt a ihý~h po~vät
nýc;_h piiest, na k1@rý,ch sa odohr,ajú h1av,n_é po
_božnosti pqčas ~v. roku. Jej cena '6ý. bela 1.-
dol.ä,r· i s proštoú do AmG;fi'ky, alebo 

0

k.totéhokoľ
vek štátu na svéfo. Hoci tlÝ vyšl9- 1en z,aoiat
kom jes.erie, j~dn,a.J~o · nezávazné · olSj~qná-v.k·y bez 
peňazí, možno _ už teraz zaslať, aby sa ·mohol 
podľa počtq objednávok vytlačiť potr~bhý. po
čet knir.Jek. K:eď pzfiam.ujeme túto no:vinu všet
kým Slovákom ~ .eelóin svete ro:bíme to s 
tu~bQ.u, á.by sa t~~. p.oďJJJatie sÚ.etio• s. porozu
me.ním nielen; p1;etol žeť slovenským katolikbm 
PC?nik~qié'. týmt~/ b.QdriPth~ katolio,k~ čítaťnie, a}e 
aj preto, Žťi tato knižka os-tane v slov:enskýcp. 

dejnäich, ako d<}kaZ; že sme xreprem;eškali veľ
kú príležitosť, ktor.~ ,sa nám poč.~s Sv:. r,oku !na
skytá na zdôraznenie neotrasiteľného katolícke,
ho a, narodného · povedomia 'Každého · Slováka. 
Keby ne.d~iel dostačujúi pnčet. objednávok 
vydanie k1;1.ižky; by sa ·odlOžilo na -taký: čas, keď 
bude p;re . takéto vecí viac p9rozumenia. 

V programe s11 aj druhé knižky, ktorý0h vy
danie bude ~ávi,si!é\ť od úspechu prvého svázku. 

ma~y svetovej tlače o časopís.e « Ríin ». Pred 
-<'fasom :sme zaznačili hlas egyps-~ého ·časopisu o 
našom (< RID!e >> ·a dnes s radosťou oznal)lujeme 
n.ašim č'italeľom, že tento hlas. neostal osamote
ný, V Assisi, meste Sv. Františka Serafínskeho 
vyohodiaci časopis ,1 La. Rocca ->) vo . sv'OjoÍ:n má
jovom :čísle: donäša_ zprávu o vydávaní časopisu 
« Rím >~, ku, kforj dódá:v'a že- je" on výrazom pŕí
tuľ~o,sti Slpválrov, ro.zt/úse-riýc'h p~ svete · ku 
Vecnetnu Me_stu vo chvíli, keď na''Slóvensku bo
'ly potlačené posledné- zbytky kai~líckej tlače. 
Okrem tohto talianskeho hlasu o našom «·Rí
me _>~, s _rado~ťo_u zaznačujeme .aj hlas nemecký, 
lttory , ~a ·ob~i;tvil v jf:)dnom katolfo-lrnm časopis.é , 
v,ycľ:ochac.oJ1 v L,~~qblf'~- ]Netr1da ani z<iô
r,a:znQ•Va,ť, ze radosť kraJanov ktorľ sa stretli s . , , . - . . ). . ·' ' . .. 

nami na str~a:clt cudzie-Ii časopisov: ·· bola 
veľká. • 

7 

~lbum dob~ocli,ncov: Na podporu časopisu 
« Rlm » .fOSlali: z l:,,,S.A.: R.ev. Fl~rian C; :Bíl
ly,, O.M.C., Schenectady, N.Y. 10.- dol. (za Mrs 
Elis BíHY,,, W. Wyoming, Pa. a za štyroth utečen
cov); Rev. Michael G. Diťsky, Égyp( ·'J?a. 5:
doL, ~ev. John Lach, Whiting, lri.d. 2.- dol., 
Rev. Sla:v;0 Moravek, Conn.ellšville, Pa. 2:.- .dol. 
(za,: Jo,h.n. KreW,pä;Sky, P~tro~t, Miéh.): Andrew 
Kubacky, Mc Keesport, Pa,. 3.-; Rudolf Ľédni
cký, Milwaukee, Wisc. 2.-; Ján lfostolník, Whi
ting, . Ind. 22.- (za na,sleduj(lcich: - Rev. John 
Kostík C.PPS_,_, Santiago, . Chille, 3.-;: -AP.d. 
Smole~, J os. širon, .An.tonie-tte :1la.tfs Paul Hai
duôh, 'M'át: Nľorei> . ~ (:_ha,rl~s:'J<o/,,t.olnik., Whiting, 
l:Q.d. 3.- ). - · 'L .A.Ľgentiny:: 'Prof. br„ Erilest 
Zabko~ Buenos .Airei, peš. i:3'0.-;' Elena. Filovä 
10:-; Mil.ka Sz&bó, t'šan Martin; 10..- ; Bohuzn~
my 20.- - Z Jian,ady: Jólfu ·~~rétovský, .. Mon~ 
treal, _dol. 6.- (;ia seba, Mojk. Obšib.nfäa á .FustL 
na Gaj~oša); John Eliaij, Hamilton, Ont. 1.-.:
Z Ralm~ka;: Dr. J. P,, Worgel, dol. 2.-. Všet
k,;ýln h.oŕliteľo~ i d.aréoni Pan"Boh. zapl,ať. . 

Pl'ós'ba ~k "čitateľoín. Tých odberateľov « Rí
ma.», 1klor1,este neppslali predplatné prosíme; aby 
tak ~ím pn,v lJ.I'OQil~. S vydávaním <tRímä >? ~µ 
ve).'ké starosti a ~až.dý, ktq nárq.· pošle pr:edpl'af ~ 
n~, pomáha nám foh prekpnl!,vať. 
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